www.factormed.pt

GEL LUBRIFICANTE OPTILUBE

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES
A marca OptiLube é uma gama de classe IIa gel lubrificante estéril, a qual está disponível em diferentes
apresentações. OptiLube é um gel aquoso solúvel em água, que tem uma formulação não pegajosa, não
gordurosa, livre de petróleo. O OptiLube gel, tem pH balanceado e não danifica borrachas, metais ou
equipamentos e é seguro para uso em tecido humano. Uso estéril e único para reduzir o risco de
infecção.
Pode ser utilizado para procedimentos como endoscopia rectal e ao cólon, cateterização uretral,
introdução de sondas, inserção de termómetros rectais, enemas e tipos semelhantes de clisteres. Os géis
lubrificantes são amplamente utilizados em procedimentos ginecológicos, e hospitalares.
Disponível em saquetas, tubos e seringas.
As saquetas de gel lubrificante OptiLube estéril são de uso individual. Estas saquetas eliminam o risco de
contaminação do paciente e são ideais para uma aplicação conveniente. Disponível em 2,7g ou 5g.
OptiLube estéril gel lubrificante está também disponível em tubos de 42g e 82g e em mini tubos de 5g e
um grande tubo de 113g.
OptiLube estéril gel lubrificante existe em seringas de uso único em 6 ml (para mulheres) e 11 ml (para
homens) seringas pré-cheias, para aplicação precisa. Cada seringa pré-cheia é estéril e acondicionada
em seringas individuais estéreis. O objectivo primário deste gel é lubrificar, mas também contém um antiséptico (gluconato de clorexidina) para reduzir o risco de infecção e um anestésico local (lidocaina) para
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reduzir a dor associada com estes procedimentos.

Código

Descrição

Unidade de venda

09067000

SERINGAS COM GEL LUBRIFICANTE COM LIDOCAINA E
CLOROHEXIDINA 6 ML

CX. 10

09067001

SERINGAS COM GEL LUBRIFICANTE COM LIDOCAINA E
CLOROHEXIDINA 11 ML

CX. 10

09016011

GEL LUBRIFICANTE ESTERILIZADO SAQUETAS 5 GRS

CX.150

09067002

GEL LUBRIFICANTE ESTÉRIL TUBO 82 GRS

CX. 1
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