
Steril jel steril ambalajdad›r. Buharla steril edilmifltir, bu nedenle

üründe etilen oksit art›¤› yoktur.Sterilite ve enfeksiyon giderici ajan        klorheksidin, iatrojenik

enfeksiyonlar› önlemede yard›mc›d›r (kal›c› olmayan kateterlerde önemli). Yumuflak

anatomik bafll›kl› ve k›r›labilen uçlu (Patentli, travma tehlikesi yok) katlanabilir tüp, hem

istedi¤iniz kadar damlatman›za, hem de gerekti¤inde idrar› aspire etmenize olanak

sa¤lar. Suda erir, berrakt›r. Doku uyumlu iletkenlik, metal flaftl›

enstrümanlarla ideal birliktelik oluflturur. ‹çermifl oldu¤u lidokain’den ötürü ek bir

anestetik etkiyi sa¤lamak mümkündür. Kad›nlar ve erkekler için uygundur.
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Üretra yap›s› gere¤i narin bir organd›r. Sadece bir kez uygulanan üretral
kataterizasyon bile, üretral striktüre neden olabilir. Günümüzde üretra darl›¤› riski
uygun lubrikan kullan›m›yla azalm›flt›r.
Üretral kataterizasyonda/endoskopik giriflimlerde önerilen, kataterin/endoskopik
aletin lubrikanla s›vanmas› de¤il, üretran›n tamamen lubrikan jel ile doldurulmas›d›r.

Böylelikle, üretral katater/endoskopik alet, lubrikan jel içerisinde mesaneye yüzerek
ulafl›r ve üretra duvar› ile temas› olmaz.

Üretra duvar›n›n travmatize olma riski minimale indi¤i için, darl›k riski de minimalize
edilmifl olur. Uygun kullan›m için gerekli olan jel miktar›, kad›n ve çocuklarda 6-7 gr iken,
bu miktar 10.5 ml hacmi olan erkek üretras› için yeterli de¤ildir. Bu nedenle, erkeklerde
12 gr’l›k lubrikan jel kullan›m› önerilmektedir.

Bileflimi:
Cathejell’in 100 g’›nda:2 g lidokain hidroklorür ve 0.05 g klorheksidin dihidroklorür vard›r.

Farmakolojik özellikleri:

Cathejell steril, suda çözülebilir, renksiz, berrak, intrauretral yoldan uygulanan bir jeldir. Lidokain hidroklorid’in lokal anestezik etkisi vard›r. Paranteral yoldan kullan›ld›¤›nda
antiaritmik etkisini gösterir. Kandaki maksimum konsantrasyon mukozaya yüksek dozda uyguland›ktan sonra ve uzun kalma zaman›ndan dolay› 1-2 mcg/ml’dir. Kan
konsantrasyonu bir antiaritmatik olarak intravenöz yoldan uyguland›ktan sonra 1-6 mcg/ml’dir. Uretran›n mukozas›nda a¤›r enflamasyon meydana geldi¤i taktirde yükselmifl
lidokain absorpsiyonu beklenebilir. Klorheksidin çok say›da gram-pozitif ile gram-negatif bakterilere karfl› etkilidir. Aside dayan›kl› bakterileri, sporlar›, mantarlar› ve virüsleri
etkilemez. Belirtilen konsantrasyonda üretran›n üst k›sm›nda ve mesanede tedavi sonucu meydana gelmifl enfeksiyonlarda profilaktik olarak kullan›l›r.

Endikasyonlar›:

Katater ya da baflka bir alet kullan›lmadan önce kayd›r›c› ve lokal anestetik olarak üretraya uygulan›r.

Ticari flekli ve ambalaj içeri¤i:

Her biri %2 lidokain hidroklorür ve %0.05 klorheksidin dihidroklorür içeren 12.5 g’l›k, 1 tüp içeren tek kullan›ml›k kutularda.

Kullanma süresi:
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