Πληροφορίες Προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά!

Instillagel® Almed
Υδροχλωρική λιδοκαϊνη 2%, διγλυκονική χλωρεξιδίνη 0,05%
Αποστειρωμένο λιπαντικό με υποστηρικτικές ιδιότητες τοπικής αναισθησίας και απολύμανσης.
Περιέχει:
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Μεθυλο-4-

υδροξυβενζοϊκό, Προπυλενογλυκόλη, Υδροξυαιθυλική κυτταρίνη, Υδροξείδιο του νατρίου.
Θεραπευτικές ενδείξεις: Λιπαντικό με υποστηρικτικές ιδιότητες τοπικής αναισθησίας και
απολύμανσης για τη διευκόλυνση της εισαγωγής καθετήρων και εργαλείων.
Ιδιότητες: Το Instillagel® Almed συγκολλάται καλά στους βλεννογόνο και δεν εμποδίζει
τους φακούς και τα όργανα. Το Instillagel® Almed είναι στείρο .
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν αλλεργικές
αντιδράσεις (ερεθισμοί δέρματος, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις αναφυλακτικό σοκ) σε ένα
από τα συστατικά στοιχεία.
Αντενδείξεις: Το Instillagel® Almed δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις
υπερευαισθησίας στην υδροχλωρική λιδοκαΐνη, χλωρεξιδίνη, αλκυλο-4-υδροξυβενοζοϊκό
(παραβένες) ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Κύηση και γαλουχία: Η λιδοκαΐνη πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης
μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Η λιδοκαΐνη διαπερνά τον πλακουντιακό φραγμό
γρήγορα. Η λιδοκαΐνη μπορεί να προκαλέσει καταστολή του Κ.Ν.Σ. και συνεπώς μια μείωση
στη βαθμολογία Apgar σε νεογνά με υψηλές συγκεντρώσεις πλάσματος. Η λιδοκαΐνη
απεκκρίνεται σε μικρές ποσότητες στο ανθρώπινο μητρικό γάλα.
Υπόδειξη: Σε τραύματα με σοβαρή αιμορραγία ενδέχεται να παρουσιαστούν παρενέργειες
λόγω πιθανής απορρόφησης λιδοκαίνης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Τα απαραίτητα
θεραπευτικά μέτρα εναπόκεινται στην κρίση του ιατρού.
Δοσολογία: Εκτός εάν συνταγογραφείται διαφορετικά, α) σε διαδικασία που περιλαμβάνει τη
χρήση μήλης στην ουρήθρα και καθετηριασμό: ενσταλάξτε 5 ή 10 ml. Μετά το συνήθη
καθαρισμό της βαλάνου και του εξωτερικού στομίου της ουρήθρας, το Instillagel® Almed
ενσταλάζεται αργά στην ουρήθρα και η βάλανος συμπιέζεται β) στην κυστεοσκόπηση: Για την
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εξωτερικού σφιγκτήρα πρέπει να επαλειφθεί με το λιπαντικό. Αυτό απαιτεί την ενστάλαξη 5 ή
10 ml, και σε ορισμένες περιπτώσεις μια επιπλέον ποσότητα 5 ή 10 ml. Μια σφιγκτήρας πέους
τοποθετείται στην περιοχή της στεφανιαίας αύλακας.
Συμβουλές και πληροφορίες για τη σταθερότητα: Το Instillagel® Almed δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης! Απορρίψτε τα υπολείμματα του ζελ και μην
χρησιμοποιήσετε την κενή σύριγγα για άλλο σκοπό, προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά
μικροβίων.
Φυλάσσετε σε μέρος που δε το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά!
Συσκευασίες των 5 και 25 συριγγών μιας χρήσεως που περιέχουν 5 / 10 ml.
Τελευταία ενημέρωση πληροφοριών: Μάρτιος 2012

