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Cathejell - Żel nawilżający do cewnikowania z lidokainą 8,5g*
 

Cena: 6,85 pln

Opis słownikowy

Producent MONTAVIT

Opis produktu
 

Produkt dostępny w ofercie apteki a zamówienie towaru możliwe na zasadach przedpłaty na konto z odbiorem własnym. Produkt
dostępny na fakturę wyłącznie dla ludności dla potrzeb leczenia lub podmiotów prowadzących działalność leczniczą na podstawie
Zapotrzebowania określonego w ustawie.

Cathejell żel nawilżający z lidokainą. Preparat w jednorazowych aplikatorach zawierających po 8,5g żelu.

Skład: 100g żelu zawiera 2g chlorowodorku lidokainy i 0,05g dwuchlorowodorku chlorheksydyny, rozpuszczalnych w wodzie i
umieszczonych w zawiesinie żelowej.

Opakowanie: 8,5g

Właściwości i działanie:
Cathejell z lidokainą jest jałowym, rozpuszczalnym w wodzie, bezbarwnym i przezroczystym żelem, przeznaczonym do podawania
docewkowego. Lidokaina ma działanie miejscowo znieczulające, a podana parenteralnie stosowana jest jako lek antyarytmiczny. W
badaniach stwierdzono, iż maksymalne stężenia lidokainy osiągane przy miejscowym podaniu dochodziły do 1,2 μg/ml. Lecznicze
stężenia lidokainy podanej jako lek antyarytmiczny mieszczą się w zakresie od 1 do 6 μg/ml. W przypadkach silnych stanów zapalnych
błony śluzowej należy liczyć się ze zwiększonym wchłanianiem po podaniu docewkowym. Chlorheksydyna działa na wiele bakterii Gram-
dodatnich i Gram-ujemnych, nie działa na bakterie kwasoodporne, spory, grzyby i wirusy. W stężeniu zastosowanym w Cathejell
chlorheksydyna spełnia rolę środka zapobiegającego zakażeniom jatrogennym górnego odcinka cewki moczowej i pęcherza
moczowego.

Wskazania:
Cewnikowanie pęcherza moczowego, także śródoperacyjne, wymiana cewników, endoskopia pęcherza moczowego, rektoskopia,
kolonoskopia, intubacja.

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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Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu
- Ciężkie zaburzenia rytmu serca
- Uszkodzenia błony śluzowej lub zakażenia cewki moczowej
W przypadku niemożności wprowadzenia leku nie należy podawać go na siłę. W sytuacji tej należy rozważyć możliwość opróżnienia
pęcherza moczowego nadłonowo.
- ciąża i okres karmienia

Zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego a w szczególności zgodnie ze zmianami z dnia 6 czerwca 2019 roku wyroby lecznicze
mogą być sprzedawane przez aptekę na paragon lub fakturę dla ludności wyłącznie na potrzeby jego leczenia a dla podmiotów
wykonujących działalność leczniczą na podstawie Zapotrzebowania określonego w ustawie.

USTAWA

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

... art. 86a otrzymuje brzmienie:

„Art. 86a. 1. Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja
2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt
leczniczy
wyłącznie:
1) w celu    bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi - wyłącznie na potrzeby jego leczenia.
2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - na podstawie zapotrzebowania o którym mowa w art. 96 ust. 1
3) nieodpłatnie, na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
4) w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami
leczniczymi, w produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego
zaopatrzenia medycznego, wymienione w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2...”  
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
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lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
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