
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 

OptiLube Active Lubricating Jelly ir sterils lubricējošs gēls, kas tiek izmantots, lai ievadītu 
katetrus, zondes vai instrumentus cilvēka ķermenī. OptiLube Active Lubricating Jelly var 
izmantot rektālām, ginekoloģiskām, kolonoskopiskām un orālām  procedūrām. OptiLube 
Active Lubricating Jelly nodrošina optimālu slīdamību ievietojot rektālos termometrus, 
klizmas un līdzīgas ierīces. OptiLube Active Lubricating Jelly plaši lieto ginekoloģijā un 
slimnīcās veicamu procedūru laikā. OptiLube Active Lubricating Jelly nodrošina optimālu 
slīdamību pacienta komfortam un papildus satur antiseptiķus, kas samazina infekcijas risku. 
OptiLube Active Lubricating Jelly satur lokālu anestētiķi, kas samazina sāpes procedūru 
norises laikā. 
Sastāvs: 100 grami gēla satur: 

 Hidroksietilcelulozes un propilēnglikola lubrikantus 

 Attīrītu ūdeni           

 20% hlorheksidīna šķīdumu 

 Metilhidroksibenzoātu 

 Propilhidroksibenzoātu 

 Lidokaīna hidrohlorīdu (lokāls anestētiķis) 

 
68% 
0.25% 
0.06% 
0.025% 
2% 

Lietošanas priekšrocības: 

 OptiLube Active Lubricating Jelly nodrošina optimālu slīdamību, novēršot uretras 
traumu, nekrozes vai katetra izraisīta iekaisuma (uretrīta) risku 

 OptiLube Active Lubricating Jelly nodrošina optimālu slīdamību rektālām, 
ginekoloģiskām, kolonoskopiskām un orālām procedūrām 

 OptiLube Active šļirces nodrošina optimālu gēla plūsmas kontroli tā uzklāšanas brīdī 

 OptiLube Active Lubricating Jelly satur antiseptiķi (hlorheksidīna glukonāts), kas 
samazina infekcijas risku 

 Papildus OptiLube Active Lubricating Jelly satur anestezējošas vielas (Lidokaīns), kas 
samazina sāpes procedūru norises laikā 

Lietošanas riski: 
OptiLube Active Lubricating Jelly ir kontrindicēts pacientiem ar iepriekš zināmu paaugstinātu 
jūtību pret gēla sastāvdaļām, kā arī tiem pacientiem, kam ir bojāta vai asiņojoša gļotāda, jo 
šajā gadījumā palielinās risks lidokaīna hidrohlorīda absorbcijai organismā. 
OptiLube Active Lubricating Jelly jālieto ar piesardzību pacientiem ar sirds slimībām 
(galvenokārt, aritmijām), aknu mazspēju un epilepsiju. 
 

 
Brīdinājums: 
OptiLube Active Lubricating Jelly nedrīkst lietot, ja jums jebkad agrāk ir bijusi alerģiska 
reakcija pret lokālās anestēzijas līdzekļiem, ja ir zināma alerģiska reakcija vai paaugstināts 
jūtīgums pret parabēniem vai jebkuru citu gēla sastāvā esošu vielu. Gēlu nedrīkst uzklāt uz 
bojātas gļotādas virsmas. 
Grūtniecība un barošana ar krūti: 
Lūdzu informējiet medicīnas darbiniekus, ja esat stāvoklī vai domājat, ka varat būt stāvoklī. 
Bērna barošanu ar krūti OptiLube Active Lubricating Jelly gēls neietekmē. 
Pēc lietošanas: 
Ja gēls ticis lietots orāli (ievietots jūsu mutes dobumā), jāuzmanās košļājot un rijot, jo jūs 
varat sev netīšām iekost. Dažas minūtes pēc procedūras beigām var saglabāties viegls 
nejutīgums vietā, kurai OptiLube Active gēls ticis uzklāts. 
Lietošanas pamācība: 
Gēls ir pieejams 2 veidu iepakojumā – 6ml un 11ml šļircēs. Parasti šis daudzums ir 
pietiekams veicamajai procedūrai. Izņemiet šļirci no sterilā iepakojuma, atplēšot papīra 
slāni. Pirms zilā aizsargvāciņa noņemšanas no šļirces gala, atbrīvojiet virzuli, viegli piespiežot 
to. Noņemiet aizsargvāciņu. Ievietojiet šļirces galu ķermeņa atvērumā, ko gatavojieties 
lubricēt un lēni spiediet virzuli, lai izspiestu gēlu. 
Brīdinājums: 
Jūs varat just viegli dedzinošu sajūtu brīdī, kad gēls saskaras ar gļotādu, bet šī sajūta pāriet 
tiklīdz anestētiķis sāk darboties. Lielākā daļa pacientu nejūt nekādas problēmas pēc gēla 
lietošanas, tomēr iespējams neliels sāpīgums, kad lokālā anestētiskā līdzekļa iedarbība sāk 
zust. Ja rodas jebkāda veida nepatīkamas sajūtas gēla lietošanas brīdī, lūdzu pēc iespējas 
ātrāk informējiet medicīnas personālu. Ja OptiLube Active Lubricating Jelly gēls iekļūst acīs, 
nekavējoties skalojiet acis zem tekoša ūdens. 
Uzglabāšana: 
Uzglabāt istabas temperatūrā ( 5-30

o
C) līdz derīguma termiņa beigām. 

Tikai vienreizējai lietošanai. Ja iepakojums nav pilnībā izlietots, šļirce un atlikušais gēls 
obligāti jāutilizē. 
UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
NELIETOT, JA BEIDZIES DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
CE0473 
Nesatur lateksu! 
 
Ražotājs: 
Optimum Medical Solutions 
47 Park Squere East Leeds, Lielbritānija 
 

 

 


