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Strzykawka 60 ml 3 - częściowa x 1 szt (Romed)
 

Cena: 3,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent ROMED

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Strzykawka 3-częściowa Romed to produkt medyczny jednorazowego użytku. Jest to strzykawka do cewnika.
Właściwości:
Strzykawka 3-częściowa Romed wyróżnia się wysoką szczelnością. Jest nietoksyczna i apirogenna.
Produkt sterylny, pakowany pojedynczo.
Opakowanie:
1 sztuka – 100 ml.
Ważne informacje:
· Produkt należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim wpływem promieni słonecznych.
· Przechowywać go należy w temperaturze 10 - 35°C.
· Sterylność gwarantowana tylko w przypadku nieuszkodzonego opakowania.
Czym jest cewnikowanie?
Cewnikowanie bywa konieczne w przypadku leczenia oraz diagnozowania niektórych chorób. Cały proces polega na zakładaniu cewnika
urologicznego. Cewnik to cienka, elastyczna rurka, która połączona jest ze zbiornikiem, w którym ma gromadzić się mocz. Rurka
najczęściej wprowadzana jest do pęcherza przez cewkę.
Cewnikowanie umożliwia odprowadzanie moczu z pęcherza w sytuacjach, gdy pacjent nie jest w stanie sam korzystać z łazienki, np. u
pacjentów leżących, często po operacjach. W niektórych przypadkach cewnik może być wprowadzany aż do moczowodów lub przez
skórę, prosto do nerki lub pęcherza.
Wskazaniami do cewnikowania są między innymi:
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· Zastój moczu w wyniku łagodnego przerostu prostaty lub kamicy nerkowej;
· Uszkodzenie cewki w wyniku urazów krocza;
· Operacje;
· Poród;
· Śpiączka farmakologiczna.
Ze względu na dość wysokie ryzyko zakażenia układu moczowego, cewnikowanie wykonuje się zazwyczaj na jak najkrótszy czas.
Przebieg cewnikowania
Cewnikowanie najczęściej wykonuje się poprzez wprowadzenie drenu przez cewkę moczową do pęcherza. Aktualnie zabieg wykonuje
się ze znieczuleniem, aby nie sprawiać pacjentowi bólu. Większość przypadków cewnikowania odbywa się w szpitalu, zdarzają się
jednak sytuacje, kiedy pacjent zostanie wypisany z cewnikiem do domu.
Założony prawidłowo cewnik nie powinien przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu, choć wymusza on odpoczynek i zachowanie
pewnych zasad, zwłaszcza higieny. Zaleca się dokładne mycie rąk przed każdą wymianą worka na nowy. Należy też odpowiednio dbać o
higienę miejsc intymnych, delikatnie przemywając krocze i zewnętrzną część cewnika. Nie należy odłączać worka od drenu bez potrzeby,
aby nie dopuścić do migracji bakterii. Osobom z cewnikiem zaleca się przyjmowanie dużych ilości płynów, czasem lekarz może
przepisać też leki odkażające.
Strzykawka 3-częściowa Romed może być wykorzystana jako pomoc podczas wymiany cewnika lub do podawania płynu do balonika
przy nowym cewniku.
Przeciwwskazania do cewnikowania
Istnieje również grupa przeciwwskazań do cewnikowania. Zaliczamy do nich między innymi:
· Ostre zapalenie gruczołu krokowego;
· Zwężenie cewki moczowej;
· Przerwanie ciągłości cewki moczowej (dochodzi do tego najczęściej w przypadku urazów kości miednicy; w tym przypadku wkłucie
następuje bezpośrednio przez brzuch do pęcherza. Jest to tzw. kłucie nadłonowe).
Strzykawki do cewnikowania – czym są i jak je stosować?
Cewnik to długa rurka, której jeden koniec umieszczany jest w jamach ciała lub narządach, a drugi łączy się ze strzykawką do
cewnikowania. Tego typu sprzęt medyczny pozwala na swobodne podawanie leków lub kontrastu pacjentowi. Strzykawka 3-częściowa
Romed może być wykorzystana także jako zbiornik do odprowadzania płynów ustrojowych.
Odpowiednie dobranie akcesoriów do cewnikowania jest bardzo ważne, ponieważ wysokiej jakości sprzęt pozwoli na łatwiejsze
przeprowadzenie zabiegu. Osoba, zajmująca się zakładaniem cewnika (lekarz, pielęgniarka), powinna starać się to zrobić w taki sposób,
aby zredukować u pacjenta ból, który może pojawić się w trakcie całego procesu. To właśnie dlatego najczęściej odbywa się to w
znieczuleniu. Zarówno cewnik, jak i stosowane strzykawki oraz wszystkie inne elementy, wykorzystywane do cewnikowania powinny być
sterylne i charakteryzować się solidnym wykonaniem. Strzykawka 3-częściowa Romed sprawdza się przy cewnikowaniu, pozwalając na
jego profesjonalne przeprowadzenie.

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