Lubragel®
KARAKTERISTIKA
Lubragel är en steril vattenlöslig gel med lidokain som används för smörjning av katetrar
och instrument.
Genom sin smörjande effekt hjälper Lubragel till att förebygga trauma mellan urinrörets
slemhinna och en kateter eller ett instrument.
Dessutom minskar risken för infektioner genom dess antiseptiska egenskaper och tillåter
ett smärtfritt införande tack vare den lokalbedövande effekten.
Lubragel är ett klart, vattenlösligt, fettfritt glidmedel.
Det är inte skadligt för gummi-, plast- eller glasytor.
INDIKATIONER
Avdelning

Procedur

Urologi

Urethral och suprapubisk kateterisering

Urologi

Cystoskopi

Endoskopi

Endoskopi

Gynekologi

Gynekologiska undersökningar
Rektala undersökningar och utredningar

Innehåll
Lidokain HCl

per 100 g
2,00 g

Lokalbedövning

Klorhexidinglukonat

0,25 g

Antiseptisk

Metylhydroxibensoat

0,06 g

Antiseptisk

Propylhydroxibensoat

0,025 g

Antiseptisk

Hydroxietylcellulosa

Smörjande

Propylenglykol

Smörjande

Vatten
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ANVISNING FÖR ANVÄNDNING
Ansvarig vårdpersonal skall fatta beslut om
mängden av Lubragel som ska användas.
Öppna förpackningen genom att dra isär
flikarna vid kolvstångens bakre del.
Ta av den blå hatten från sprutan.
Spruta in en droppe gel för att underlätta
införandet.

Sätt munstycket i området som ska smörjas och tryck sakta på sprutkolven för att få ut
Lubragel.
Applicera den återstående gelén i förpackningen på ytan av katetern eller instrumentet i
fråga.
Överbliven gel kastas därefter.
ANMÄRKNINGAR & LAGRING
Skalan på sprutan är endast en orientering för användaren och har inte en mätfunktion.
Förvaras vid 5-30 ° C fram till utgångsdatum. 3 år hållbarhet.
STERILISERING
Lubragel är steriliserad med strålning efter förpackningen. Om förpackningen är skadad
skall den inte användas eftersom steriliteten då är förlorad.

SORTIMENT
Art. nr

Innehål

Avdelningsförpackning

LG-L 006

6 ml spruta

25 stycken

LG-L 011

11 ml spruta

25 stycken

LG-L 020

20 ml spruta

25 stycken

TILLVERKARE : ISTEM MEDIKAL Ivedik Org.San.Böl. 661.Sok..No.4 Ostim-Ankara/TURKIET
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