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Informacje o wyrobie medycznym – przed użyciem przeczytaj uważnie!

Fresenius Kabi AG

Purisole® SM – diluted
Roztwór do irygacji

Skład

Wskazania do 
stosowania

Przeciwwskazania

1 litr zawiera:
sorbitol 27,0 g 
mannitol 5,4 g
woda
wartoÊç pH 4,5 – 7,0
kwasowoÊç roztworu <1 mmol NaOH/l
osmolarnoÊç teoretyczna 178 mOsm/l

Âródoperacyjny i pooperacyjny drena˝ p´cherza 
w zabiegach urologicznych takich jak: przezcewkowa
resekcja gruczo∏u krokowego lub guzów p´cherza
moczowego, cystostomia nad∏onowa (nad∏onowe
naci´cie p´cherza), cystoskopia, litotrypsja (kruszenie
kamieni).

W zabiegu histeroskopii (wziernikowanie macicy) 
w celu rozszerzenia i przep∏ukiwania jamy macicy 
m.in. w zabiegu usuni´cia Êluzówki macicy, zabiegu
przeci´cia przegrody macicy, zabiegu usuni´cia mi´Êniaka
podÊluzówkowego, zabiegu usuni´cia zrostów macicy.

W diagnostyce np.: w zabiegu histeroskopii lub cysto-
skopii.

Zatrucie alkoholem metylowym.
Nie stosowaç u niemowlàt i ma∏ych dzieci.
Nadwra˝liwoÊç na sorbitol i (lub) mannitol.
Wyrób medyczny Purisole® SM – diluted zawiera sor-
bitol i z tego wzgl´du przed wykonaniem p∏ukania
p´cherza tym wyrobem nale˝y wykluczyç wyst´po-
wanie dziedzicznej nietolerancji fruktozy lub niedo-
boru fruktozo-1,6-difosfatazy. Je˝eli dane z wywiadu
chorobowego sà niedost´pne lub niejasne, nale˝y
przed zabiegiem wykonaç test na nietolerancj´ fruk-
tozy. W przypadku pomini´cia tego przeciwwskazania
nale˝y liczyç si´ z mo˝liwoÊcià wystàpienia powik∏aƒ
zagra˝ajàcych ˝yciu.
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Działania 
niepożądane

Interakcje z innymi
lekami

Dawkowanie

Sposób stosowania

Opakowania

Uwagi

Mo˝liwa wewnàtrznaczyniowa absorpcja du˝ych iloÊci
pozbawionego sodu roztworu do p∏ukania mo˝e skut-
kowaç zaburzeniami równowagi elektrolitowej (hipo-
natremia) oraz zaburzeniami równowagi kwasowo –
zasadowej (kwasica).

Pobudzenie, nudnoÊci, dusznoÊç jako objawy prze-
wodnienia pacjenta sà wczesnymi symptomami zabu-
rzenia równowagi wodno – elektrolitowej (zespo∏ pore-
sekcyjny TUR).

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

IloÊç i sposób podania wyrobu zale˝y od rodzaju
zabiegu.

Nie stosowaç do infuzji lub wstrzykiwaƒ!
Stosowaç do irygacji.

6 worków po 1500 ml
4 worki po 3000 ml
2 worki po 5000 ml
1 pojemnik po 10 l

Plastikowe opakowania mogà czasami ulec uszko-
dzeniu w czasie transportu od producenta do szpita-
la lub w samym szpitalu, co mo˝e skutkowaç zanie-
czyszczeniem roztworu bakteriami i (lub) namna˝a-
jàcymi si´ grzybami.

Zaleca si´, aby bezpoÊrednio przed u˝yciem roztwo-
ru dok∏adnie sprawdziç szczelnoÊç opakowania zwra-
cajàc szczególnà uwag´ na zgrzewy, kraw´dzie oraz
szczelnoÊç worka. W razie pojawienia si´ jakiejkolwiek
wàtpliwoÊci, lekarz prowadzàcy powinien zadecydo-
waç o mo˝liwoÊci u˝ycia roztworu.

Roztwór mo˝na u˝yç tylko wtedy, jeÊli opakowanie 
i zgrzewy sà szczelne i nieuszkodzone, a  rozwór zosta∏
uznany przez lekarza prowadzàcego jako nadajàcy si´
do u˝ycia.

Stosować wyłącznie przejrzysty roztwór oraz
nieuszkodzone opakowanie.

Nie stosować wyrobu Purisole® SM – diluted po
upływie terminu ważności!
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