


EVEN WHEN 
SILENT,
YOUR PATIENT 
SPEAKS.
WE HELP  
YOU LISTEN.

Cerebral & End Organ 
Compromises
BIS™ Brain Monitoring System
INVOS™ Cerebral/Somatic 
Oximetry







 � Kiemelkedően hatékony, 
hosszútávú védelem a 
katéterfertőzések ellen

 � Kettő az egyben – 
kombinált anti-patogén és 
anti-thrombogén hatás 

 � Kitűnő � exibilitás, megtö-
retésmentes vezetődrót

www.biztonsagosinfuziosterapia.hu

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4900 

www.bbraun.hu | www.facebook.com/BBraunHU

Certo� x® protect
INFEKCIÓ-GÁTLÁS A LEGKORSZERŰBB 

ANYAGÚ KATÉTERREL















AZ OLDÉKONYSÁG SZÁMÍT!1

Bizonyítottan kedvező hatás az ébredésre2

• Túlsúlyos betegek altatásakor
• Rövid műtétek esetén

• Elhúzódó műtétek esetén
• Idős, magas rizikócsoportba tartozó betegek altatásakor

1 Eger El, II., 2003 alapján
2 Strum EM. Szenohradszki J., Kaufman WA et al. Anesth Analg 2004:99;1848-1853

Baxter Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22.
www.baxter.com
Telefon: +36 1 202 1980
Fax: +36 1 202 1970

Rövidített alkalmazási előírás:

 

  

HU
NZ

/1
2/

20
-0

00
1 

 L
ez

ár
va

: 2
02

0.
08

.2
4.

Suprane folyadék inhalációs gőz képzéséhez
Minőségi és mennyiségi összetétel: 240 ml deszflurán üvegenként/alumínium tartályonként. 
Terápiás javallatok: A Suprane inhalációs anesztetikumként felnőttek általános érzéstelenítésének bevezetésére és fenntartására, csecsemők és gyermekek esetében az anesztézia fenntartására javasolt. Adagolás és
alkalmazás: A deszflurán inhalációs anesztetikum. A megfelelő koncentráció alkalmazása csak a deszflurán adagolására tervezett és kalibrált párologtatóval lehetséges. Az általános anesztéziát egyénre szabottan, a beteg 
reakcióját figyelembe véve kell alkalmazni. A deszfluránt kizárólag általános érzéstelenítés alkalmazásában gyakorlott személy használhatja, kifejezetten a deszflurán adagolására tervezett és kalibrált párologtató felhasználásával.
Ellenjavallatok: A deszflurán nem alkalmazható az általános érzéstelenítés ellenjavallatainak fennállása, a halogénezett  ágensekkel szembeni ismert túlérzékenység, ismert vagy feltételezett genetikusan öröklődő malignus 
hyperthermia, inhalációs anesztetikum okozta igazolt hepatitis vagy a halogénezett inhalációs anesztetikum alkalmazását követően kialakult tisztázatlan, a közepestől a súlyosig terjedő kóros májműködés esetén. A deszflurán 
alkalmazása ellenjavallt az anesztézia bevezetésére 12 éven aluli gyemekeknél, mivel gyakran idéz elő köhögést, légzésszünetet, apnoét, laryngospasmust és fokozott légúti váladékképződést.
Nem kívánatos hatások, mellékhatások:Nagyon gyakori: köhögés, hányás, hányinger. Gyakori: légzésszünet, apnoe, laryngospasmus, fokozott nyálelválasztás, pharyngitis, fejfájás, conjunctivitis, nodalis arrhythmia, 
bradycardia, tachycardia, hypertonia, emelkedett kreatin-foszfokináz érték, kóros EKG érték. Osztályozás: II./3. Csoport. (I). 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Baxter Hungary Kft., 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.
A forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-7174/01-04
Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! (www.ogyei.gov.hu). 
Az alkalmazási előírás kiadásának dátuma: 2019. április 25.


