Hydro Touch®

KARAKTERISTIKA
HydroTouch är en steril vattenlöslig gel som används vid införande av kateter, slang eller
instrument i kroppsöppningar.
HydroTouch är ett klart, vattenlösligt, icke-irriterande, fett-frit glidmedel.
Inte skadligt för gummi-, plast- eller glasytor.
INNEHÅLL:
Hydroxietylcellulosa
Propylenglykol
Vatten

INDIKATIONER
För smörjning av kateteterytor, instrument och kroppsöppningar.
Gelen används
 vid suprapubiskt kateterisering av urinblåsan
 vid Ren Intermittent Kateterisering.
 för smörjning av endoskop och kirurgiska instrument innan insättningen
 i gynekologiska förfaranden för införande av douches, lavemang, rektal
termometrar och liknande produkter.
 formel för vaginal torrhet, säker att använda med kondom. Denna produkt är inte
ett spermiedödande medel och kan inte användas som ett preventivmedel.
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Fördelar:
 ingen risk för trauma i urinröret, nekros eller kateter-inducerad uretrit.
 risken för urinvägsinfektion minskar eftersom urinrörets försvarsmekanism inte
äventyras.
 ger större komfort, särskilt för patienter som är immobiliserade i rullstol.

SORTIMENT
Art. nr
HYT-006
HYT-011

Innehål
6 ml spruta
11 ml spruta

Avdelningsförpackning
25 stycken
25 stycken

ANVISNING FÖR ANVÄNDNING
Öppna förpackningen genom att dra isär flikarna vid kolvstångens bakre del. Ta av den
blå hatten aseptiskt genom att hålla kring hatten genom sterilförpackningen och dra
samtidigt ut sprutan ur förpackningen. Gelen används. Överbliven gel kastas därefter.
VARNINGAR
Endast för engångsbruk och kan inte återanvändas. Använd inte om förpackningen är
öppen eller har skadats eller om bäst före datumet är passerat.
FÖRVARING
Förvara i rumstemperatur (15 – 30 °C). Förvaras på en ren och torr plats åtskilt från värme
och ljus.
Överbliven gel kastas efter användning.
TILLVERKARE : ISTEM MEDIKAL Ivedik Org.San.Böl. 661.Sok..No.4 OstimAnkara/TURKIET
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