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B. Braun Uro-Tainer PHMB do rutynowej dekolonizacji
(usuwania bakterii) cewnika 10szt.
 

Cena: 199,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent BBraun

Opis produktu
 

Opakowanie: 10szt.

Wskazanie: Uro-Tainer® z Polihexanidyną 0.02% jest stosowany do rutynowej dekolonizacji (usuwania bakterii) cewnika

Zalecana częstość płukania: Schemat dawkowania różni się w zależności od użytkownika. Niemniej jednak, tolerancja UT-PHMB
pozwala na stosowanie w razie konieczności do 2 irygacji na dobę.

Skład: Na 100 ml: biguanid poliheksametylenowy (poliheksanid, PHMB) 0.02 g, sorbitol w wodzie do
wstrzyknięć 5.0 g

Produkt Uro-Tainer® PHMB (UT-PHMB) jako pierwszy daje personelowi i pacjentom możliwość jednoczesnego stosowania rutynowego
płukania mechanicznego oraz usuwania kolonii bakteryjnych u pacjentów z cewnikami nadłonowymi oraz założonymi na stałe
cewnikami przezcewkowymi. Dzięki płukaniu cewnika roztworem poliheksanidyny, miano bakterii ulega zmniejszeniu i utrzymane
zostają warunki higieniczne urządzenia. Przed opracowaniem produktu UT-PHMB, nie było innych sposobów dekolonizacji u pacjentów z
cewnikiem.

UT-PHMB jest gotowym do użytku, jednorazowym systemem, składającym się z worka wolnego od PVC zawierającego 100 ml
sterylnego roztworu, elastycznego przewodu wyposażonego w zacisk oraz sterylnego, uniwersalnego łącznika chronionego plastikową
zatyczką z plombą. System jest zapakowany w ochronne plastikowe opakowanie.

Produkt UT-PHMB charakteryzuje się prostą i bezpieczną procedurą użytkowania (wlew i odpływ następuje wyłącznie dzięki sile
grawitacji), podobnie jak inne produkty Uro-Tainer® i dlatego może być z powodzeniem stosowany przez personel medyczny oraz
pacjentów. UT-PHMB jest zatem nieskomplikowanym narzędziem mycia i dekolonizacji cewników urologicznych, pozwalającym uniknąć

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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czasochłonnych procedur przez personel medyczny.

UT-PHMB łączy w sobie technologię worka Uro-Tainer® i właściwości roztworu poliheksanidyny (opisane szczegółowo w poprzednich
sekcjach).
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