
KONIX LIDO e STERiL KATETER J E L  KULLANIM KILAVUZU / INSTRUCTION FOR USE OF KONIX LIDO e STERILE CATHETER GEL 
iE 
ORON ADI: Konix Udo C Sterile Kateter Jel 
TANIM: Konix Lido e Steril Kateter Jel, kateterlerin ve diger t1bbi aletlerin {kateterizasyon, sistoskopi) Uretra ve 
mesaneye instilasyonunu kolayla-it1rmak için kullan1lan, destekleyici antiseptik ve anestezik Ozelliklere sahip, steril, 
suda ç6zUnllr, tahri.!} edici olmayan bir lubrikantjeldir. Oretra mukozas1 ve kateter aras1ndaki kateterizasyon s1ras1nda 
gerçekl ebilecek olan tralffnayi kayganla t1nc1 etkisi ile engellemeye yard1mc1 olur. Klorheksidinin antiseptik 
6zellikleri sayesinde enfeksiyon riskini azalt1rken, lidokainin lokal anestezi 6zelli9i ile perioperatif a9nlan azalt1r. 
Prosedùrden kaynaklanan hastanin rahats1zll'91n1 en aza indirir. 
lçERIK: 100 gram Konix Lido C Steri I Kateter Jel a!,>clQ1dakileri içermektedir; 
Deiyonize SU, Hidroksietil Seli.iloz (Kayganla t1r1c1), Mono Propilen Glikol (Nemlendirici), 2 g Lidokain (Lokal anestezik), 
0,05 g Klorheksidin Glukonat (Antiseptik), Metil Hidroksibenzoat (Koruyucu), Propil Hidroksibenzoat {Koruyucu) 
UYCULAMA 
l, Elleriniziy1kayin veolabildi9inceaseptikbirortam haz1rlay1n, Temiz birtepsi haz1rlay1n ve gerekli ekipmanlan Uzerine 
dizin. 
2. Steri I ambalaj1 y1rtarak 1r1ngay1 (6 ml, 12 ml ve 12,5 g) ç1kart1n. 6 ml  Innga kad1n ve çocuklar için, 12 ml i'lflnga ve 12,5 
g korOkli.i i'i  erkekler için uygundur. 
3. !jinnganin ucundan mavì kapag1 ç1karmadan pistona hafifçe bastmn. Bu, daha e it ve daha nazik bir uygulama 
safllar. KòrUklU  i eyi açmak için ucundaki parçayi kinn, 
4. $1nnganin ucunu Uretral aç1kl1C)a dayayin. Yumu!}ak ve e it bas1nç uygulayarakjeli enjekte edin. 
5. Pakette kalanjeli kateterin veya ba ka birt1bbi cihaz1nyUzeyine uygulay1n. 
6. Konix Udo e Steri I Kateter Jel'in kayd1r1cI OZelligi, uygulama ba ladIgI ancia etkisini gOsterir. Anestezi etkisi ise 3-S 
dakika sonra ba§lar. 
7. Eger daha fazla jel kullanilacaksa, klorheksidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili dokunun durumu, hastanin ya I ve 
bozulan kondisyonu doktor taraf1ndan incelenmelidir. 
8. OrUnUn tamamI kullanilmad1fl1nda  innga ve içerisinde kalanjel diger t1bbi at1klar gibi degerlendirilip at1lmahd1r. 
9. Konix Lido e Steri I Kateter Jel sadece uzman sagllk personeli gòzetiminde kullanilmahd1r. 
KONTRENDiKASYONLAR: Konix Lido C Steril Kateter Jel, içeriklerden herhangi birine ka 1 hiperhassasiyete sahip 
veya bradikardiyal ritim rahats1zllklar1na sahip hastalarca kullanilmamalld1r. Konix Lido C Steril Kateter Jel ciddi 
kardiyakyetersizlige, ciddi hepatikve renai i lev bozukluklanna, uygulama bòlgesinde travma gOrmU  mukozaya ve 
/ veya iltihaba / sepsise sahip hastalarda ve konVUlsiyon gòsterme egilimi olan hastalarda (epilepsi, agir §Oklar) 
kullan1lmamal1d1r. iki ya In alt1ndaki çocuklarda kullanilmaz. 
lNAAILAR VE KUUANIM ÒNLEMLERI 
• Anestezi alt1nda lidokain içermeyen bir kayganla 1nc1 kullanilmalld1r 
- instilasyonyalmzca bir doktorya da uzman t1bbi persone! taraf1ndan gerçekle irilmelidir. 
• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikli9i olan veya dogu n veya idiyopatik methemoglobinemisi olan hastalar, ilaç 
kaynakl1 methemoglobinemi:ye daha duyarhd1rlar 
, Konix Lido C Steril Kateter Jel uygulanirken geçici bir yanma gerçekl bilir; hastalar bu konuda uyar1lmahd1r. Bu 
durumda uygulanan bOlgeye 50guk uygulama yap1larakyanma hissi hafifletilebilir. 
• Lidokain ve/veya klorheksidine kar 1 nadir olarakalerjik reaksiyon meydana gelebilir. Uygulanan bòlgede k1zarma, 
yanma ve batma hissi olu ugunda doktorunuza bai"urunuz. 
• Gòz iletemas1 halinde bai su ileyikayin1z. 
, YutulmasI halinde doktora ba runuz.. 
• çocuklann ula!}8mayaca91 yerlerde saklayiniz. 
• Kuru veserin yerlerde saklay1n1z 
• Direkt gUne§ 1§191ndan koruyunuz. 
-Tek kullanim içindir. iki kez kullanmay1n1z. 
, Tekrar steril etmeyiniz. 
, Ambalaj1 bozulmu§ Urllnleri sterilizasyonun bozulma tehlikesi sebebiyle kullanmay1niz 
HAMILELIKVE LAKTASYON DONEMINDE: Konix LidoC Steril Kateter Jel hamilelikve laktasyon s1ras1nda kullan1labi-
lir. Risk/fayda degerlendirmesi doktor taraf1ndan gerçeklestirilmelidir. Lidokain plasentaya geçer ve kUçUk 
miktarlarda anne sUtUne kan 1r fakat Konix Lido e Steri I Kateter Jel'in içeriQinde bulunan terap6tik doz, bebek veya 
fetllse genellikle tehlike  kil etmemektedir. 
h.Aç rn<ILe,;IMI 
•  a91daki ilaçlarla birlikte kullan1ld191nda lidokainin emilmesine ba9I1 olarak etkile-?im gòrUlebilir; 
Propranolol: Lidokain plazma klirensinde azalma, 
Simetidin: Lidokain plazma klirensinde azalma, 
Antiaritmik Uri.inler: Lidokain toksisitesinde arti
Fenitoin veya barbitUratlar: Lidokain plazma dUzeyindedU me 
Belirtilen etkile!jimler uzun sùreli ve tekrarlayanyUksek dozlarda kullanimlarda g6rùlebilmektedir. ònerilen dozlarda 
uyguland1{11nda, klinik bak1mdan ònemli herhangi bir etkile im bildirilmemi ir. 
• Klorheksidine bagli olarak etkile im riskinden dolay1 a ag1dakilerle kullanilmas1 Onerilmez; 
Klorheksidin Glukonat (CHX) + Sodyum Hipoklorit (NaOCI) 
Klorheksidin Glukonat (CHX) + Hidrojen Peroksit (H202) 
Klorheksidin Glukonat (CHX) + Povidon-lyot (BTD) 
Bilimsel literatUrlere gore CHX + NaOCI etkil iminin insanlar için toksikyan i.irOnler ç1kard1{11 bilinmektedir. 
VAN ETKiLEA: Udokain ve klorheksidine kar 1 alerjik reaksiyonlar oldukça nadir gOrUIUr. Hipersensitivite halinde citt 
reaksiyonlari gOrUlebilir. Hasar gòrmU§ mukozada kullanim1 sonrasI lidokain emiliminden dolayi anafilaksiye 
(hipersensitiviteye) bagli olarakcilt reaksiyonlan gòrulebilir. Lidokain için sistemik advers reaksiyonlar nadirdirve a§lfl 
duyarhllkveya azalan toleranstan kaynaklanabilir. 
PAKETLEME 
• Konix LidoCSteril KateterJel steril ve tek kullanimllkambalajlarda 6 ml(~ 6 g), 12 ml (~12g)  1nngadave 12,Sg kòrUklO 
 i§ede sunulmaktad1r. 
• Konix Lido C Steril Kateter Jel 6 ml {25 x 6 m l /  Kutu) 
, Konix LicloCSteril KateterJell2 ml (25xl2 ml/Kutu)
- Konix Lido C Steril Kateter Jel 12,5 g (25xl2,5 g / Kutu) 
STERiLiZASYON: Paketlendikten sonra radyasyon ile steril edilmi ir. Paketi hasar gòrmù-? UrUnlerin sterilitesi 
bozuldugu için kullanilmamal1d1r. 
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PROSPEKTUS/IFU 
0R0NKODU : 150.06.05.0575 

ORONISMI : KONIX 6·12 ML STERIL KATETER LIDO C JEL ORTAK PROSPEICl'US • VENI ADRES 

MALZEME CINSI : 70 CR 1. HAMUR 
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