DOSSIER CACIPLIQ20 SPRAY 7.5
UPOZORNĚNÍ / NÁVOD K POUŽITÍ

Verze: 01
Jazyk(y): CS
Datum: únor 2016
Strana 1 ze 2

Složení: Sterilní roztok CACIPLIQ20 (poly(karboxymethylglukosa-sulfát)).
Balení: Sprej obsahující 7,5 ml přípravku CACIPLIQ20. Jeden střik vydá 0,14 ml roztoku.
Indikace: CACIPLIQ20 je látka ochraňující tkáňovou matrix ze skupiny RGTA®
(ReGeneraTing Agents, regenerační látky), která podporuje přirozenou regeneraci kůže.
Indikací k použití je hojení chronických kožních ran, včetně arteriálních vředů, ran a vředů na
nohou u diabetiků, proleženin a venózních vředů; přípravek zmenšuje bolest, která je s nimi
spojena.
Pokyny: Pečlivě připravte plochu rány tak, aby byla zbavena exudátu, fibrinových sraženin a
nekrotické tkáně. Opláchněte ji fyziologickým roztokem. Před aplikací přípravku
CACIPLIQ20 nepoužívejte jód, stříbro ani jiné polykationtové roztoky.
Držte nádobku přibližně ve vzdálenosti 5 cm od rány a postříkejte celý povrch rány včetně
okrajů. Počkejte 5 minut a poté aplikujte na ránu obvyklé krytí, například krytí z parafinové
gázy, a nepřilnavé sekundární krytí (nepoužívejte krycí materiály na bázi stříbra či jiných
polykationtů).
Sprej obsahuje dostatek roztoku pro ošetření rány o ploše 7 až 9 cm2 na jedno stlačení
pumpičky.
Léčba: CACIPLIQ20 se aplikuje každé 3 nebo 4 dny (dvakrát týdně). Častější použití brání
hojení.
Bezpečnostní opatření / kontraindikace: Před zahájením léčby přípravkem CACIPLIQ20
by měla být jakákoliv infekce pod kontrolou. Při systémové léčbě infekce (antibiotika,
antimykotika atd.) lze přípravek CACIPLIQ20 použít. Nepoužívejte v kombinaci s lokálně
aplikovanými aminoglykosidovými antibiotiky (gentamicin, neomycin atd.). Použití
přípravku CACIPLIQ20 není indikováno u dětí do 18 let nebo těhotných či kojících žen. U
jedinců citlivých na heparinoidy se může vyskytnout reakce lokální přecitlivělosti (zarudnutí,
lokální otok, bolest, atd.). Pokud tyto příznaky přetrvávají, přerušte léčbu a poraďte se se
svým lékařem. Přípravek CACIPLIQ20 je určen k vícenásobnému použití. Pumpička je
navržena tak, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci roztoku v nádobce, ke kontaminaci však
může dojít při otevření pumpičky. Pokud se pumpička dotkne rány, je nutné ji před použitím
dezinfikovat.
Uživatelé: CACIPLIQ20 je určen k aplikaci zdravotnickými pracovníky (zdravotní sestra,
ošetřovatel, lékař) po důkladném vyčištění rány.
Výrobce: OTR3, 4 rue Française, 75001 Paris, Francie
Distributor: PentaGen s.r.o., Luční 239, 273 51 Horní Bezděkov, Česká republika,
www.pentagen.cz
Další informace: Poznámky, komentáře a upozornění na nežádoucí reakce sdělte svému
distributorovi nebo společnosti OTR3
contact@otr3.com; tel.: +33(0)1 83 64 23 00, fax: +33(0)9 55 72 44 53
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Uchovávání: Uchovávejte nejvýše 30 dnů po otevření, na suchém místě, při teplotě od 2 do
25 °C. Krátkodobé a příležitostné vystavení vyšším teplotám (do 40 °C) nemá nepříznivý
účinek na přípravek. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí data
expirace uvedeného na obalu. Nepoužívejte, jestliže byla kterákoli komponenta soupravy
poškozena a je nesterilní.
Výrobce
Kód šarže

Nepoužívejte, je-li balení
poškozeno
Sterilizováno za použití
aseptických metod zpracování
(dvojitá filtrace)

Datum expirace

Sterilní

Doba použitelnosti po otevření

Teplotní omezení

Upozornění, viz přiložená
dokumentace
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