ostomy
Gel para Ostomia

gel

por osmose. A pressão osmótica faz com
que o poliacrilato de sódio absorva água
para equilibrar a concentração de íons de
sódio dentro e fora do polímero.
O mecanismo de remoção dos odores
consiste na adsorção física destes pelo
carvão, ou seja, as moléculas que geram
os odores são atraídas pela porosidade
existentes no carvão ativado e lá retidas
por forças físicas. Estas forças físicas são
do tipo Wander Walls.
FORMAS DE APRESENTAÇÃO
O Ostomygel é comercializado nas seguintes apresentações:

MANUAL DO USUÁRIO

FUNÇÃO E INDICAÇÃO
O Ostomygel tem como função a solidificação do líquido contido nas bolsas
de pacientes ostomizados e elimina os
odores gerados por estes.

Apresentação 1:
▪ 1 ou 3 ou 6 ou 12 ou 20 frasco(s)
(Fig. 1) com 30 g;
▪ 1 manual do usuário;
▪ 1 dosador.
Apresentação 2:
▪ 10 ou 20 ou 25 ou 30 ou 50 ou 60
sachês (Fig. 2) com 2 g;
▪ 1 manual do usuário.

O líquido contido na bolsa não aumenta de volume quando em contato
com o Ostomygel.

COMPOSIÇÃO
Poliacrilato de sódio e carvão ativado.

Fig. 1: Modelo frasco
30 g e seu dosador

Fig. 2: Modelo de
sachês

MECANISMO DE AÇÃO
O poliacrilato de sódio tem grande capacidade de absorção de água e esta ocorre

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Manter em local protegido de luz direta, calor

e longe do alcance das crianças. Armazenar
o produto em temperatura ambiente.
INSTRUÇÕES DE USO

1

Lavar e secar cuidadosamente
as mãos;

2

Abrir a embalagem externa secundária (papelão) e verificar se
a embalagem primária encontrase intacta;

3

Frasco 30 g
Abrir a embalagem primária e colocar uma ou duas doses (conforme medida do dosador enviado);
Sachês
Colocar 1 ou 2 sachês dentro da
bolsa;

4

Esvaziar a bolsa pela parte inferior desta (saída), sem exercer
pressão;
A quantidade de material inserida dentro da bolsa depende do
tamanho desta e da consistência desejada.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
▪ Não ingerir o produto;
▪ Manter fora do alcance das crianças;
▪ Manter em local seco, em temperatura
ambiente;
▪ Não utilizar após data de validade.
EFEITOS COLATERAIS
Não há relatos de efeitos colaterais deste produto.

CONTRAINDICAÇÕES
Não há relatos de contraindicações deste produto.
CUIDADOS
▪ Não utilizar após data de validade;
▪ Manter em local seco e ao abrigo de luz.
LIMITAÇÕES
Não há relatos de limitações deste produto.
VALIDADE
O produto possui validade de 3 anos a
partir da data de fabricação. Após a abertura da embalagem primária (frasco de
30 g), o produto deverá ser utilizado em
no máximo 60 dias.
Registro ANVISA: 80030810134
Nome Técnico: Acessório para Ostomia
Responsável Técnico:
Renaldo Massini Jr.
CREA SP 170.681/D
Químico Responsável:
Marcos Aurélio Napolitano
CRQ IV 04155410

DMC IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Sebastião de Moraes, 831 - Jardim Alvorada São Carlos/SP - CEP 13562-030
CNPJ 02.827.605/0001-86
Tel. (16) 2107-2323 / Fax (16) 2107-2320
www.dmcgroup.com.br
21-MAN-158 Rev.:00
Data de Emissão: 05/08/2014
revisado: 01/BA/09.15

