
    UNIDEM  - Ultrasound Gel 

Gel  je určen k  provádění ultrasonografických  a fyzioterapeutických vyšetření  na vnějším povrchu těla. 

 Výrobek může být  používán k transvaginálnímu nebo transrektálnímu  vyšetření pod podmínkou, že bude použit návlek na 
sondu a preparát bude aplikován tak, aby neměl přímý kontakt se sliznicí. 

Není  určen k vnitřnímu užití a nedoporučuje se používat s defibrilátorem. Je rozpustný ve vodě a je hypoalergický.                         
Gel  může způsobit podráždění  a zarudnutí pokožky  u lidí přecitlivělých na konzervační látky (v těchto případech umýt vlažnou 
vodou  a utřít papírovým ručníkem). Pokud se výrobek dostane do očí, může způsobit  jemné podráždění, slzení  a zarudnutí 
spojivky (umýt  spojivkový  váček fyziologickým roztokem) 

Předpokládá se používání  školeným zdravotnickým personálem.  

Způsob užití:   Nanést přiměřenou vrstvu (1- 2 mm) na vyšetřované místo těla. Následně provést vlastní vyšetření   v souladu 
s  návodem na použití  daného přístroje.  Bezprostředně po provedeném vyšetření  setřít gel z těla a zařízení ručníkem nebo 
utěrkou.  

Složení: dejonizovaná voda, karbomer, triethanolamine, monopropylénový glykol,        5-chloro-2methyl-4-izothiazolin-3-one,   

2-methyl-4-izothiazolin-3-one.  

Skladování:   Gel skladujte v temnu při pokojové teplotě.  Při teplotě  nižší než -4 st. C může gel zmrznout. Po rozmrznutí nelze 

přípravek znovu použít. Pod vlivem přímého UV záření  se přípravek může rozložit (zhnědne).  

Výrobce: UNIDEM Ltd SK, Towarowa 23a, 43-100 Tychy,  Poland 
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