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Instillagel - żel do znieczulenia błon śluzowych, do
cewnikowania 10ml
 

Cena: 7,40 pln

Opis słownikowy

Producent Zarys

Opis produktu
 

Właściwości:

- Dawka przystosowane do warunków anatomicznych 10 ml dla mężczyzn

- Bazę żelu stanowi roztwór hydrocelulozy stanowi, który posiada bardzo silne właściwości adhezyjne i „smarujące”, co ułatwia
równomierne rozprowadzenie żelu po powierzchni błony śluzowej oraz wprowadzenie cewnika lub endoskopu nawet w przypadkach
silnie zmienionego patologicznie pęcherza i cewki moczowej, jednocześnie nie zacierając  obrazu  tkanek w endoskopii.

- Działanie przeciwbólowe, dzięki zawartej w żelu lignokainie w dawce 125.5 mg (w strzykawce 5ml) lub 230 mg (w strzykawce 10ml)
pojawia się po 1 min., a osiąga swoje maksimum już po 10 min. i jest wystarczające ( co potwierdzają badania kliniczne przeprowadzone
metodą podwójnie ślepej próby)  do prowadzenia bezbolesnych procedur przezcewkowych.

- Przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników, a także zabiegów
endoskopowych

- Stosowany docewkowo poprzez bezpośrednią aplikację i wypełnienie żelem pełnej objętości cewki moczowej

- Dostępny w dwóch pojemnościach, w wygodnych do aplikacji, bezlateksowych ampułkostrzykawkach

- W składzie żelu m.in. chlorowodorek lignokainy oraz środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne

- Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu

- Wysoki stopień przejrzystości preparatu gwarantuje brak zanieczyszczeń powierzchni optycznej endoskopów

- Prawidłowo używany gwarantuje obniżenie ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych i znaczne zmniejszenie kosztów terapii

- Sterylny, sterylizowany parą wodną

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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