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GILBERT sól fizjologiczna NaCl 0,9% (natrium chloratum) x
100 ampułek po 5 ml
 

Cena: 33,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 szt

Postać Ampułki

Producent GLENMARK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrium chloratum

Opis produktu
 

Wstęp
Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% to wyrób medyczny bez konserwantów, który może być użytkowany przez pacjentów
reprezentujących każdą grupę wiekową, gdyż jest neutralny dla organizmu. Występuje w postaci sterylnego roztworu soli fizjologicznej,
który jest zamknięty w wygodnych do stosowania, jednorazowych ampułkach. Sól fizjologiczną Gilbert NaCl 0,9% można wykorzystać
między innymi do rozcieńczania preparatów medycznych przeznaczonych do inhalacji, oczyszczania oczu, uszu i nosa, a także do
oczyszczania ran, otarć czy zadrapań.

Wyrób medyczny Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% ma szerokie zastosowanie. Można go stosować u noworodków już od pierwszej
doby życia, gdyż nie zawiera konserwantów i ma wszechstronne wskazania. Sprawdzi się np. do codziennej higieny oczu, nosa czy uszu,
nie tylko oczyszczając, ale również chroniąc śluzówki przed wpływem czynników zewnętrznych.

Preparat może być pomocny do oczyszczania śluzówki nosa w przypadku przebywania w pomieszczeniach z suchy, zadymionym czy
też zanieczyszczonym powietrzem. Jego stosowanie do oczu sprawdzić może się natomiast po długotrwałej ekspozycji na intensywne
światło słoneczne czy emitowane przez ekrany urządzeń, takich jak komputer, telewizor czy smartfon. Przemycie oczu solą fizjologiczną
może być przydatne również po kąpieli w basenie bądź w zanieczyszczonych zbiornikach. Sól fizjologiczną Gilbert NaCl 0,9%
wykorzystać można również w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych lub alergii, szczególnie w przypadku alergii wziewnych,
przy wysokich ilościach alergenów w powietrzu. Jest to także bardzo praktyczny wyrób medyczny w przypadku oczyszczania ran
różnego rodzaju, więc może być przydatnym elementem każdej domowej apteczki. Sprawdzi się dodatkowo w przypadku konieczności
rozcieńczenia leków przeznaczonych do nebulizacji. Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% nie jest jednak przeznaczona do iniekcji – nie
wolno jej wstrzykiwać domięśniowo.

Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% dostępna jest w opakowaniu mieszczącym 100 ampułek, każda o pojemności 5 ml. W ampułce
znajduje się jałowy roztwór soli fizjologicznej w stężeniu 0,9%, co oznacza, że na każde 100 ml wody oczyszczonej przypada 0,9 g NaCl.
Taki roztwór jest neutralny dla organizmu i nie wywołuje podrażnień. Ampułki należy traktować jako jednorazowe i indywidualnego
użytku. Otwiera się je poprzez przekręcenie końcówki.
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Wyrób medyczny powinien być stosowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce lub zgodnie z
indywidualnymi wskazaniami lekarza. Pojedyncza ampułka służy do jednorazowego zastosowania. Należy otworzyć ją bezpośrednio
przed wykorzystaniem, a ewentualną niezużytą część wyrzucić. Nie powinno się pozostawiać otwartych ampułek do późniejszego
wykorzystania, gdyż grozi to zanieczyszczeniem ich zawartości, co może prowadzić chociażby do infekcji. Jeśli ampułka została
wcześniej uszkodzona, również nie powinno się jej używać, gdyż jej zawartość nie będzie już jałowa.

Zalecane dawkowanie Soli fizjologicznej Gilbert NaCl 0,9% w przypadku higieny nosa to 1-6 ampułek dziennie, zależnie od potrzeb. W
przypadku higieny oczu roztwór z ampułki wykorzystać można do płukania lub oczyszczania oczu. Jeśli wyrób medyczny ma być
wykorzystany do higieny uszu, 1 ampułka powinna być wystarczająca do przemycia dwojga uszu. Wykorzystując Sól fizjologiczną
Gilbert NaCl 0,9% na rany, najlepiej przemyć uszkodzoną powierzchnię ciała całą zawartością ampułki, co pomoże ją oczyścić.

Nie każdy pacjent powinien stosować Sól fizjologiczną Gilbert NaCl 0,9%. Przeciwwskazania to nadwrażliwość na jej składniki.
Produktu nie można używać również do iniekcji, a jego pierwsze zastosowanie w przypadku pacjentów zmagających się z ciężkimi
schorzeniami sercowo-naczyniowymi bądź ciężkimi chorobami układu oddechowego wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Roztworu Soli fizjologicznej Gilbert NaCl 0,9% nie powinno się stosować po upływie jego ważności. Opakowanie z ampułkami należy
przechowywać w miejscu suchym, do którego dzieci nie mają dostępu.

Skład
Chlorek sodu (NaCl) 0,9 g, woda oczyszczona q.s. 100 ml.

Charakterystyka
Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% stanowi sterylny, pozbawiony wszelkich konserwantów roztwór 0,9% soli fizjologicznej w formie
jednorazowych ampułek. Produkt jest w pełni bezpieczny dla dorosłych, jak również dzieci i niemowląt od pierwszego dnia życia.
Sprzedawany jest w higienicznych, wygodnych w codziennym użytkowaniu ampułkach, które z powodzeniem można używać w domu,
jak również poza nim. Co ważne, sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% nie nadaje się do iniekcji, w związku z czym nie może być stosowana
jako preparat wstrzykiwany domięśniowo.

Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% może być wykorzystywana u niemowląt, dzieci i dorosłych w następujących sytuacjach:

w celu płukania i oczyszczania suchego lub zatkanego nosa;
jako płyn używany w celu przemywania lub płukania oczu;
do płukania uszu (m.in. podczas irygacji uszu);
do przemywania drobnych ran i skaleczeń;
do rozcieńczania preparatów wykorzystywanych podczas inhalacji w aerozoloterapii.

Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% umożliwia zachowanie prawidłowej higieny nosa poprzez ochronę błon śluzowych przed działaniem
niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak m.in. kontakt z alergenami, mroźne lub suche powietrze, zanieczyszczenia
gromadzące się w powietrzu. Co więcej, sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% ułatwia oddychanie w przebiegu infekcji górnych dróg
oddechowych.

Stosowanie
Przed pierwszym zastosowaniem soli fizjologicznej Gilbert NaCl 0,9% należy zapoznać się z informacjami od producenta, które zostały
umieszczone na opakowaniu. Nie należy stosować jednej ampułki do różnych celów – ampułki przeznaczone są do jednorazowego i
indywidualnego użytkowania. Przed zastosowaniem soli fizjologicznej Gilbert NaCl 0,9% należy oderwać ampułkę i otworzyć ją poprzez
odkręcenie końcówki.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, dawkowanie soli fizjologicznej Gilbert NaCl 0,9% w zależności od sytuacji wygląda następująco:

do higieny nosa: 1 do 6 ampułek dziennie, w zależności od potrzeb;
do higieny oczu: używać w charakterze płynu do płukania lub oczyszczania oczu;
do oczyszczania ran: przemyć zranioną powierzchnię ciała, używając w tym celu całej zawartości jednej fiolki soli fizjologicznej
Gilbert NaCl 0,9%;
do higieny uszu: zawartość 1 fiolki powinna wystarczyć do przemycia dwojga uszu.

Przeciwwskazania
Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% nie powinna być stosowana u osób, u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników preparatu. Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% nie może być stosowana do iniekcji (zastrzyków).
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Jeśli u pacjenta występują ciężkie schorzenia układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego, zaleca się kontakt z lekarzem przed
pierwszym użyciem soli fizjologicznej Gilbert NaCl 0,9%.

Przechowywanie
Sól fizjologiczna Gilbert NaCl 0,9% powinna być przechowywana w suchym miejscu, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie
należy używać otwartych lub uszkodzonych ampułek soli fizjologicznej Gilbert NaCl 0,9%. Nie zaleca się stosować soli fizjologicznej
Gilbert NaCl 0,9% po upływie terminu ważności produktu.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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