
en PRODUCT INFORMATION LEAFLET 
Cathejell Lidocain C sterile lubricant gel 
Cathejell Lidocain C is a sterile, water-soluble, visually clear gel, which is used as a lubricant for catheters, 
endoscopes, probes, tubes or other medical instruments.
It is used for catheterisation, endoscopic investigations of the bladder, respiratory tract procedures, suprapubic 
catheterisation, in the rectum and colon for endoscopic procedures, as well as for endoscopic applications in 
the nasopharyngeal region (gastroscopy, bronchoscopy) and for gynaecological applications.
Cathejell Lidocain C serves as a lubricant for use on mucous membranes and, in addition to its principal 
intended action, has a local anaesthetic and germicidal action; it is intended to relieve pain during such 
procedures and to prevent infections to a large extent. The effect starts as early as 5 – 10 minutes after 
application and lasts for 20 – 30 minutes.
During catheterisation, instillation with Cathejell Lidocain  C gently opens the urethra prior to inserting a 
catheter or other instruments and forms a lubricant film between the urethral mucosa and the instrument. 
Thus, the lubricant gel passes through the urethra ahead of the instrument and thereby makes it easier to 
insert instruments without pain.
During catheterisation, the patient relaxes the pelvic floor muscles, thereby allowing the instrument to pass 
more easily from the urethra through the external sphincter.
In order to prevent infections within the area of application, Cathejell Lidocain C contains chlorhexidine 
dihydrochloride. This agent disinfects and acts against a large number of bacteria and some fungi and viruses.
Directions for use:
Use in the urethra before inserting a catheter, endoscope or other medical instruments
Important: Slowly apply (instil) into the urethra before inserting any instruments.
The accordion syringes contain 12.5 g or 8.5 g gel, of which approximately 10 g and 6 g, respectively, are 
inserted into the urethra during instillation.
Method of administration:
• Clean or disinfect, if appropriate, the external opening of the urethra
• Peel off the paper from the transparent cover up to the tapered end of the blister
• Snap off the tip with a short sharp jabbing action preferably into the blister pack
• Remove the tip completely so that it cannot be inserted accidentally into the urethra
• Squeeze out one drop of gel so that the application nozzle can be inserted more easily
• Slowly insert the gel by applying moderate pressure on the syringe.
Use with endoscopes and probes
The accordion syringes contain 12.5 g or 8.5 g gel, of which the designated amount of up to about 10 g and 
6 g, respectively, is applied.
• Peel off the paper from the transparent cover up to the tapered end of the blister
• Snap off the tip with a short sharp jabbing action preferably into the blister pack
• Remove the tip completely so that it cannot be inserted by mistake
• Slowly apply the gel by applying moderate pressure on the syringe.
Apply gel to the probe / endoscope / instrument depending on the intended use and spread evenly.
Use in tracheal intubation
The accordion syringes contain 12.5 g or 8.5 g gel, of which the designated amount of up to about 10 g and 
6 g, respectively, is applied.
• Peel off the paper from the transparent cover up to the tapered end of the blister
• Snap off the tip with a short sharp jabbing action preferably into the blister pack
• Remove the tip completely so that it cannot be inserted by mistake
• Slowly insert the gel by applying moderate pressure on the syringe.
Spread the gel (about 5 g) evenly over the lower third of the tube. To prevent drying out, the gel should not be 
applied to the instrument until immediately before use. Do not let any gel enter the lumen of the tube.
The syringes are intended for single use; discard any remaining gel.
Dosage instructions:
The syringes contain 12.5 g or 8.5 g gel, of which about 10 g and 6 g, respectively, can be removed.
The amount of gel to be used depends on the patient’s anatomical characteristics and the type of endoscope, 
catheter, tube, probe or instrument inserted.
For catheterisation, never instil more than 1 syringe at any one time. The contents of one syringe are sufficient 
to fill the urethra.
In children below 15 years of age, doses should not exceed 6 mg lidocaine (=0.3 ml gel) / kg BW. No more than 
four doses should be administered within 24 hours.
In children below 2 years of age, Cathejell Lidocain C must not be used.
In patients at risk, elderly, debilitated and acutely ill patients and in cases of impaired liver function or severe 
kidney dysfunction, the dosage should be adjusted accordingly. The maximum dose must be calculated in mg 
lidocaine hydrochloride/kg body weight (2.9 mg lidocaine hydrochloride/kg BW).
Do not use Cathejell Lidocain C
- if you are allergic (hypersensitive) to the active substances or any of the other ingredients of Cathejell 

Lidocain C,
- if you are allergic (hypersensitive) to certain other local anaesthetics (of the amide type),
- in children below 2 years of age,
- in bulbocavernosus reflux (an injury to the thin urethral lining, which may cause the lubricant to infiltrate into 

erectile tissue, where absorption may occur),
- in patients with a severely weak heart, extremely slow heartbeat, heart conduction disturbances (AV block), 

shock due to heart failure or reduced blood volume.
Take special care with Cathejell Lidocain C
- if you have inflammation, injury or an ulcer of the urethra
- if your liver or kidney function is severely impaired
- if you have heart or respiratory tract dysfunction
- if you are elderly, in a weak state of health or acutely ill
- if you are prone to seizures or epilepsy
- if you are suffering from a certain muscle disease (myasthenia gravis)
- if you are on treatment with certain medicines for heart rhythm disorders, known as class III antiarrhythmics 

(e.g. amiodarone), as the effects on the heart may be enhanced
- in children, as absorption of lidocaine into the blood stream may be increased.
- in patients with acute porphyria or methaemoglobinaemia. In this case, you must seek advice from a doctor 

before use.
Swallowing difficulties may occur when using Cathejell Lidocain C in the mouth and throat region. There is a 
risk of inhaling the gel (aspiration). Numbness of the tongue or mouth area can lead to a bite injury. Therefore 
food should be avoided for three hours after the application of Cathejell Lidocain C in the mouth and throat 
region.
If the contents of more than one syringe are inserted into the urethra, if large amounts of gel enter the bladder 
or if the urethra is ulcerous / inflamed, this may generally cause increased absorption of lidocaine and hence 
lead to an overdose, particularly in children and elderly patients, with subsequent disorders of the central 
nervous and cardiovascular system.
Cathejell Lidocain C must not come into contact with the eyes, middle ear or wounds.
In general anaesthesia, a lubricant without lidocaine should be preferred.
The use of anionic tensides (certain soaps) can considerably reduce the disinfectant action of chlorhexidine.
Interaction between Cathejell Lidocain C and other medicines
Due to possible increased effects on the heart, Cathejell Lidocain C should not be used at the same time as:
Medicines containing lidocaine or other amide-type local anaesthetics, antiarrhythmics (used to treat heart 
rhythm disorders) or beta-blockers or calcium channel blockers (used for high blood pressure).
Taking cimetidine (inhibits stomach acid production) can increase the risk of side effects.
Pregnancy and breast-feeding:
During pregnancy and breast-feeding, Cathejell Lidocain C should be used only after careful consideration of 
the benefits and risks by a doctor and after the individual dose has been established.
Repeated use during pregnancy and breast-feeding is not recommended.
Please note that there should be a 12-hour interval between using Cathejell Lidocain C and subsequent 
breast-feeding.
Women planning a pregnancy or who think they are pregnant should tell their doctor.
Driving and using machines
Effects on the ability to drive and use machines are unlikely, but cannot be completely ruled out in cases of 
increased individual sensitivity.

Side effects:
Side effects rarely occur after Cathejell Lidocain C, provided that the product is used according to the dosage 
recommendations/recommendations for use and the necessary precautions are taken.
In rare cases, allergic reactions such as redness, burning or itching may occur. However, more severe, general 
hypersensitivity reactions and even shock are also possible.
In view of the low exposure levels and short duration of use with Cathejell Lidocain C, other significant side 
effects/interactions are unlikely.
Systemic side effects may be caused by high plasma levels, rapid absorption or an overdose, or by 
hypersensitivity, idiosyncrasy or reduced tolerance, whereupon the following symptoms may occur:
CNS: nervousness, dizziness, blurred vision, tremor. These signs may not necessarily occur; in some patients, 
intoxication manifests as drowsiness, unconsciousness or respiratory arrest. 
Cardiovascular: hypotension, bradycardia, asystole.
As a local reaction, hoarseness can occur during use as a lubricant for the endotracheal tube.
Special warnings for safe use:
In anaesthesia, a lubricant without lidocaine should be preferred.
Only use packs with the sterile paper intact.
After instillation, a 5 to 10-minute interval must be respected before pain-free insertion of the instrument is 
possible.
If reused or resterilised, sterility, functionality and product quality are no longer assured.
Composition: 1 g contains 20 mg lidocaine hydrochloride and 0.5 mg chlorhexidine dihydrochloride.
The other ingredients are: hydroxyethylcellulose, glycerol, sodium lactate, water for injections.
Pack sizes: 1 x 12.5 g, 5 x 12.5 g, 25 x 12.5 g, 1 x 8.5 g, 5 x 8.5 g, 25 x 8.5 g
Shelf life: As printed on the pack.
Storage instructions: Do not store above 25°C.
Keep the blister in the carton in order to protect from light.
Date of revision of the text:  July 2014

cs PŘÍBALOVÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Cathejell Lidocain C sterilní lubrikační gel
Cathejell Lidocain C je sterilní čirý gel, který je rozpustný ve vodě a používá se jako lubrikant pro katétry, 
endoskopy, sondy, hadičky a jiné lékařské prostředky.
Používá se při zavádění katétru, endoskopickém vyšetření močového měchýře, postupech prováděných v 
dýchacích cestách, zavádění katétru do suprapubické oblasti, při endoskopických postupech na rektu a 
tlustém střevě, při endoskopických aplikacích v nazofaryngeální oblasti (gastroskopie, bronchoskopie) a při 
gynekologických aplikacích.
Cathejell Lidocain C se používá na mukózních membránách jako lubrikant a kromě svého primárního účinku 
má také lokálně anestetické a germicidní účinky. Při výkonech přispívá k úlevě od bolesti a prevenci infekce. 
Jeho účinky nastupují již 5–10 minut po aplikaci a trvají po dobu 20–30 minut.
Při zavádění katétru se nakapáním přípravku Cathejell Lidocain C opatrně otevírá močová trubice ještě před 
zavedením katétru nebo jiných prostředků a vytvoří se tenká lubrikační vrstva mezi sliznicí močové trubice a 
prostředkem. Díky tomu je zavádění prostředků méně bolestivé.
Během zavádění katétru pacient uvolňuje svaly pánevního dna, čímž se umožní hladší průchod močovou 
trubicí přes vnější močový svěrač.
Přípravek Cathejell Lidocain C obsahuje chlorhexidin dihydrochlorid, díky čemuž se snižuje riziko infekce v 
oblasti provádění výkonu. Tato dezinfikující látka působí proti širokému spektru bakterií a některým druhům 
plísní a virů.
Návod k použití:
Používá se v močové trubici před zavedením katétru, endoskopu nebo jiného lékařského prostředku.
Důležité: Pozvolna aplikujte (nakapáním) do močové trubice před zavedením prostředku.
Harmonikové injekční stříkačky obsahují 12,5 g nebo 8,5 g gelu. Z tohoto množství je při vkapání do močové 
trubice podáno přibližně 10 g v případě první velikosti a 6 g v případě velikosti druhé.
Způsob podání:
• Vyčistěte, případně vydezinfikujte vnější otvor močové trubice.
• Z průhledného krytu sloupněte papír až k zúženému konci blistrového obalu. 
• Krátkým prudkým pohybem odlomte hrot, pokud možno do blistrového obalu. 
• Hrot zcela odstraňte, aby se nemohl omylem dostat do močové trubice.
• Vymáčkněte kapku gelu, aby se aplikační špička dala lépe zavést.
• Mírným tlakem na stříkačku pomalu aplikujte gel.
Použití s endoskopy a sondami
Harmoniková injekční stříkačka obsahuje 12,5 g nebo 8,5 g gelu. Konečné podané množství je přibližně 10 g 
v případě první velikosti a 6 g v případě velikosti druhé.
• Z průhledného krytu sloupněte papír až k zúženému konci blistrového obalu.
• Krátkým prudkým pohybem odlomte hrot, pokud možno do blistrového obalu.
• Hrot úplně odstraňte, aby se nemohl omylem dostat do těla.
• Mírným tlakem na stříkačku pomalu aplikujte gel.
Naneste gel na sondu/endoskop/prostředek (podle zamýšleného použití) a rovnoměrně jej rozetřete.
Použití při tracheální intubaci
Harmoniková injekční stříkačka obsahuje 12,5 g nebo 8,5 g gelu. Konečné podané množství je přibližně 10 g 
v případě první velikosti a 6 g v případě velikosti druhé.
• Z průhledného krytu sloupněte papír až k zúženému konci blistrového obalu.
• Krátkým prudkým pohybem odlomte hrot, pokud možno do blistrového obalu.
• Hrot úplně odstraňte, aby se nemohl omylem dostat do těla.
• Mírným tlakem na stříkačku pomalu aplikujte gel.
Gel (přibližně 5 g) rovnoměrně rozprostřete po spodní třetině délky hadičky. Gel naneste na prostředek až 
těsně před použitím, jinak by se mohl vysušit. Gel se nesmí dostat dovnitř hadičky. 
Injekční stříkačky jsou pouze k jednorázovému použití; veškerý nespotřebovaný gel zlikvidujte. 
Dávkování:
Injekční stříkačky obsahují 12,5 g nebo 8,5 g gelu. V případě první velikosti lze podat přibližně 10 g, v případě 
velikosti druhé pak 6 g.
Množství použitého gelu závisí na anatomických charakteristikách pacienta a na typu zaváděného endoskopu, 
katétru, hadičky, sondy nebo prostředku.
Při zavádění katétru nikdy nepoužívejte naráz více než 1 injekční stříkačku. Obsah jedné stříkačky postačí k 
vyplnění močové trubice.
U dětí do 15 let věku nesmějí dávky překročit 6 mg lidokainu (= 0,3 ml gelu) na kilogram tělesné hmotnosti. V 
průběhu 24 hodin nesmí být podány více než 4 dávky.
Dětem do 2 let věku se nesmí přípravek Cathejell Lidocain C podat.
U rizikových pacientů, seniorů a oslabených či akutně nemocných pacientů a v případě poruchy funkce jater 
či dysfunkce ledvin je potřeba dávku příslušně upravit. Je zapotřebí vypočítat maximální dávku lidokain-
hydrochloridu v mg na kilogram tělesné hmotnosti (2,9 mg lidokain-hydrochloridu na kg tělesné hmotnosti).
Nepoužívejte přípravek Cathejell Lidocain C
- jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Cathejell 

Lidocain C,
- jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na určitá lokální anestetika (amidového typu),
- u dětí do 2 let věku,
- u bulbokavernózního reflexu (zranění v tenké stěně močové trubice, kvůli kterému se lubrikant může dostat 

do erektilní tkáně a absorbovat se tam),
- u pacientů se závažně oslabeným srdcem, extrémně nízkým tepem, poruchami vodivé srdeční soustavy (AV 

blok), šokem způsobeným srdečním selháním nebo sníženým objemem krve.
Při používání přípravku Cathejell Lidocain C dbejte zvláštní opatrnosti
- pokud v močové trubici máte zánět, zranění nebo vřed,
- pokud máte závažně narušenou funkci ledvin či jater,
- pokud trpíte dysfunkcí srdce nebo dýchacího traktu,
- pokud jste osoba vyššího věku, máte oslabené zdraví nebo jste akutně nemocný(á),
- pokud jste náchylný(á) k záchvatům nebo epilepsii,
- pokud trpíte konkrétním onemocněním svalové soustavy (myasthenia gravis),
- pokud podstupujete léčbu poruch srdečního rytmu, a to konkrétními přípravky zvanými antiarytmika III. třídy 

(např. amiodaron), jelikož jejich účinek na srdce by mohl zesílit,
- u dětí, kvůli zvýšené absorpci lidokainu do krevního oběhu,
- u pacientů s akutní porfyrií nebo methemoglobinémií. V tomto případě požádejte před použitím o radu 

lékaře.
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Pri zavádzaní katétra nikdy nepoužívajte naraz viac ako 1 striekačku. Obsah jednej striekačky je dosta-
čujúci na naplnenie močovej rúry.
U detí mladších ako 15 rokov by dávka lidokaínu nemala prekročiť 6 mg (= 0,3 ml gélu) / kg telesnej 
hmotnosti. Počas 24 hodín by im mali byť podané najviac štyri dávky.
Nepoužívajte Cathejell Lidocain C u detí mladších ako 2 roky.
U rizikových, starších, oslabených a akútne chorých pacientov a v prípade narušenej funkcie peče-
ne alebo vážnej obličkovej nedostatočnosti by malo byť dávkovanie upravené. Maximálna dávka sa 
vypočíta v mg lidokaíniumchloridu / kg telesnej hmotnosti (2,9 mg lidokaíniumchloridu / kg telesnej 
hmotnosti).
Nepoužívajte Cathejell Lidocain C:
- ak ste alergický (precitlivený) na aktívne zložky alebo iné zložky prípravku Cathejell Lidocain C, 
- ak ste alergický (precitlivený) na niektoré iné lokálne anestetikum (amidového typu), 
- u detí mladších ako 2 roky, 
- pri bulbokavernóznom refluxe (poranenie sliznice močovej rúry, ktoré môže viesť k prenikaniu gélu do 

erektívneho tkaniva, kde môže dôjsť k absorpcii), 
- u pacientov so závažnou srdcovou slabosťou, výrazným spomalením srdcovej frekvencie, poruchami vede-

nia impulzov v srdci (AV blok), šokmi v dôsledku srdcového zlyhania alebo stratou krvi.
Buďte opatrný pri používaní  Cathejell Lidocain C:
- ak máte zápal, zranenie alebo vred močovodu,
- ak máte vážne narušenú funkciu pečene alebo obličiek,
- ak máte poruchu srdca alebo dýchacieho traktu,
- ak ste starší, v zlom zdravotnom stave alebo akútne chorý,
- ak máte sklony k záchvatom alebo epilepsii,
- ak trpíte svalovým ochorením (myasthenia gravis), 
- ak ste liečený liekmi na úpravu srdcového rytmu, známymi ako antiarytmiká III. triedy (napr. amiodaron), 

keďže môže dôjsť k zosilneniu ich účinku na činnosť srdca,
- u detí, keďže absorpcia lidokaínu do krvného obehu môže byť zvýšená,
- u pacientov s akútnou porfýriou alebo methemoglobínemiou. V tomto prípade sa pred použitím musíte 

poradiť s lekárom. 
Po použití Cathejell Lidocain C v oblasti úst a hrdla  sa môžu objaviť problémy s prehĺtaním. Existuje riziko 
vdýchnutia gélu (nasatia). Znecitlivenie jazyka alebo oblasti úst môže viesť k poraneniu pohryznutím. Preto 
by ste počas troch hodín po nanesení prípravku Cathejell Lidocain C do oblasti úst alebo hrdla nemali jesť.
Ak je do močovej rúry nanesený obsah viac ako jednej striekačky, ak sa dostane veľké množstvo gélu do 
močového mechúra alebo ak je v močovej rúre vred alebo zápal, môže vo všeobecnosti dochádzať k zvýšenej 
absorpcii lidokaínu a tak môže dôjsť k predávkovaniu (hlavne u detí a starších pacientov) s následnými poru-
chami centrálneho nervového a kardiovaskulárneho systému.
Cathejell Lidocain C nesmie prísť do kontaktu s očami, stredným uchom či ranami.
Pri celkovej anestézii by mal byť uprednostnený lubrikant bez obsahu lidokaínu.
Použitie aniónových tenzidov (niektoré mydlá) môže výrazne znížiť dezinfekčné pôsobenie chlórhexidínu.
Interakcie Cathejell Lidocain C s inými liekmi
Kvôli možným zvýšeným účinkom na srdce sa Cathejell Lidocain C nesmie používať spolu s:
liekmi s obsahom lidokaínu alebo iným lokálnym anestetikom amidového typu, antiarytmikami (lieky na liečbu 
ochorení srdcového rytmu) alebo betablokátormi či blokátormi kalciového kanála (lieky na liečbu vysokého 
krvného tlaku).
Užívanie cimetidínu (inhibítor tvorby žalúdočnej kyseliny) môže zvýšiť riziko výskytu nežiaducich účinkov.
Gravidita a laktácia:
Počas gravidity a laktácie sa Cathejell Lidocain C môže používať len po dôkladnom zvážení prínosov a rizika 
lekárom a po stanovení individuálnej dávky.
Opakované používanie sa počas  gravidity a laktácie neodporúča.
Dbajte na to, aby medzi použitím prípravku Cathejell Lidocain C a nasledovným dojčením, bol dodržaný časový 
odstup aspoň 12 hodín.
Ženy plánujúce tehotenstvo alebo ženy, ktoré si myslia, že môžu byť tehotné, to majú oznámiť svojmu lekárovi.
Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje je nepravdepodobný, ale nemôže byť úplne 
vylúčený v prípade zvýšenej individuálnej citlivosti.
Nežiaduce účinky:
Nežiaduce účinky po použití Cathejell Lidocain C sú zriedkavé za predpokladu, že prípravok sa používa podľa 
predpísaného dávkovania a spôsobu aplikácie a dodržiavajú sa predpísané opatrenia.
V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k alergickej reakcii ako sčervenanie, pálenie alebo svrbenie. 
Môžu sa však vyskytnúť aj závažnejšie reakcie celkovej precitlivenosti a dokonca šok.
So zreteľom na nízke systémové zaťaženie a krátke trvanie použitia Cathejell Lidocain C sú iné klinicky vý-
znamné nežiaduce účinky / interakcie nepravdepodobné.
Systémové nežiaduce účinky môžu byť spôsobené vysokou plazmatickou koncentráciou, rýchlou absorpciou 
alebo predávkovaním, hypersenzitivitou, idiosynkráziou alebo zníženou toleranciou a môžu zahŕňať nasledu-
júce symptómy:
CNS: nervozita, závraty, rozmazané videnie, triaška. Tieto príznaky sa nemusia objaviť, u niektorých pacientov 
sa intoxikácia prejavuje ospalosťou, stratou vedomia alebo zástavou dýchania.
Kardiovaskulárne: nízky krvný tlak, bradykardia, asystólia.
Lokálne sa môže objaviť zachrípnutie po lubrikácii endotracheálnej tuby.
Špeciálne upozornenia a opatrenia pri používaní:
Pri anestézii sa odporúča použitie lubrikačného gélu bez obsahu lidokaínu. 
Používajte len blister s neporušeným sterilným papierom.
Pre bezbolestné zavedenie nástroja je potrebné počkať 5-10 minút po nanesení gélu.
V prípade opakovaného použitia alebo resterilizácie nie je viac zaručená pôvodná kvalita,  sterilita a funkčnosť.
Zloženie: 1 g obsahuje 20 mg lidokaíniumchloridu a 0,5 mg chlórhexidíniumdichloridu. Ostatné zložky sú: 
hydroxyetylcelulóza, glycerol, laktát sodný, voda na injekcie.
Veľkosti balenia: 1 x 12,5 g, 5 x 12,5 g, 25 x 12,5 g, 1 x 8,5 g, 5 x 8,5 g, 25 x 8,5 g
Čas použiteľnosti: Vyznačené na vonkajšom obale.
Návod na uchovávanie: Skladujte pri teplote do 25 °C.
Blister uchovávajte v originálnom kartónovom balení na ochranu pred svetlom.
Dátum poslednej revízie textu: júl 2014
Distribútor pre Slovensko:  Benela s.r.o., 
Súbežná 7, 811 04 Bratislava, tel. +421 02 54 771 329, benela@benela.sk
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Při použití přípravku Cathejell Lidocain C v oblasti úst a hrdla se mohou objevit potíže s polykáním. Existuje 
také riziko vdechnutí (aspirace) gelu. Znecitlivění jazyka nebo oblasti úst může vést k poranění kousnutím. Po 
dobu tří hodin po aplikaci přípravku Cathejell Lidocain C v oblasti úst a hrdla se proto doporučuje vyhnout se 
konzumaci jídla.
Pokud se do močové trubice aplikuje obsah více než jedné injekční stříkačky, pokud se do močového měchýře 
dostane velké množství gelu nebo pokud je močová trubice ulcerózní/zanícená, může to obecně vést ke 
zvýšené absorpci lidokainu a následnému předávkování, obzvláště u dětí a seniorů, a poté zapříčinit poruchy 
centrálního nervového a kardiovaskulárního systému.
Přípravek Cathejell Lidocain C nesmí přijít do styku s očima, středním uchem ani jakýmkoli tělesným zraněním.
Při celkové anestezii je doporučeno použít lubrikant bez obsahu lidokainu.
Dezinfekční účinek chlorhexidinu může být výrazně snížen při použití aniontových tenzidů (určité druhy mýdel).
Interakce přípravku Cathejell Lidocain C s jinými léčivy
Přípravek Cathejell Lidocain C nesmí být z důvodu potenciálního zesílení srdečních účinků použit zároveň s:
Léčivy obsahujícími lidokain nebo jiná lokální anestetika amidového typu, antiarytmiky (používají se k léčbě 
poruch srdečního rytmu), beta-blokátory nebo blokátory kalciových kanálků (používají se k úpravě vysokého 
tlaku).
Užíváním cimetidinu (inhibice tvorby žaludečních kyselin) se může zvýšit riziko vedlejších účinků.
Těhotenství a kojení:
Během těhotenství a v období kojení by se přípravek Cathejell Lidocain C měl použít jen po pečlivém zvážení 
všech přínosů a rizik lékařem a dávka by měla být stanovena individuálně.
Opakované použití v období těhotenství a kojení se nedoporučuje.
Mezi užitím přípravku Cathejell Lidocain C a následným kojením by mělo uplynout alespoň 12 hodin.
Ženy, které plánují otěhotnět nebo se domnívají, že jsou těhotné, by to měly oznámit svému lékaři.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje je nepravděpodobný, ale v případě zvýšené individuální citlivosti jej 
nelze úplně vyloučit.
Nežádoucí účinky:
Pokud je přípravek Cathejell Lidocain  C podán v souladu s dávkováním / doporučeným použitím a jsou 
dodržena všechna opatření, vyskytují se nežádoucí účinky pouze vzácně.
Ve vzácných případech může dojít k alergickým reakcím jako zarudnutí nebo pocit pálení či svědění. Jsou ale 
také možné závažnější reakce systémové hypersenzitivity a dokonce i šoku.
Vzhledem k nízkým dávkám a krátkým dobám působení přípravku Cathejell Lidocain C jsou jiné významné 
nežádoucí účinky/interakce nepravděpodobné.
Systémové vedlejší účinky mohou být způsobeny vysokými plazmatickými hladinami, rychlou absorpcí nebo 
předávkováním, případně hypersenzitivitou, idiosynkrazií nebo sníženou snášenlivostí. V těchto případech se 
mohou objevit následující příznaky:
CNS: nervozita, závrať, rozmazané vidění, třes. Tyto příznaky se nemusí nutně objevit, u některých pacientů se 
intoxikace projevuje ospalostí, bezvědomím nebo zástavou dýchání.
Kardiovaskulární systém: hypotenze, bradykardie, asystola.
Po použití lubrikantu u endotracheálních hadiček se může jako lokální reakce objevit ochraptělost.
Speciální upozornění pro bezpečné použití:
Při anestezii je doporučeno použít lubrikant bez obsahu lidokainu.
Používejte pouze balení, ve kterých není porušen sterilní papír.
Po nakapání počkejte 5–10 minut, než budete moci bezbolestně zavést prostředek.
V případě opakovaného použití nebo resterilizace není již možné zaručit sterilitu, funkčnost ani kvalitu léčivého 
přípravku.
Složení: 1 g obsahuje 20 mg lidokain-hydrochloridu a 0,5 mg chlorhexidin dihydrochloridu.
Dalšími látkami jsou: hydroxyetylcelulóza, glycerol, laktát sodný, voda na injekce.
Velikosti balení: 1 x 12,5 g, 5 x 12,5 g, 25 x 12,5 g, 1 x 8,5 g, 5 x 8,5 g, 25 x 8,5 g
Doba použitelnosti: Vytištěna na obalu.
Pokyny pro uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.
Blistrové balení ponechte v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Datum revize textu: červenec 2014
Distributor: E&B Pharma spol. s r.o., Vinohrady 53, 63900 Brno, tel. +420 602 569 659
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Cathejell Lidocain C sterilný lubrikačný gél
Cathejell Lidocain C je sterilný, vo vode rozpustný číry gél, ktorý sa používa ako lubrikant na katétre, endosko-
py, sondy, tuby alebo iné lekárske nástroje.
Používa sa pri katetrizácii, endoskopických vyšetreniach močového mechúra, zákrokoch v dýchacích cestách, 
suprapubickej katetrizácii, endoskopických zákrokoch v konečníku a hrubom čreve a tiež pri endoskopických 
vyšetreniach v oblasti nosohltanu (gastroskopia, bronchoskopia)  a gynekologických vyšetreniach. 
Cathejell Lidocain C slúži ako lubrikant pri použití na slizniciach a navyše má lokálne anestetické a germicídne 
účinky. Je určený na úľavu od bolesti pri uvedených procedúrach a do veľkej miery slúži na prevenciu infekcií. 
Účinkovať začína už 5 – 10 minút po aplikácii a účinok trvá počas 20 – 30 minút.
Cathejell Lidocain C po instilácii jemne otvorí močovú rúru a pred zavedením katétra alebo iných nástrojov 
vytvorí lubrikačnú vrstvu medzi sliznicou močovej rúry a nástrojom. Lubrikačný gél prechádza močovou rúrou 
pred pomôckou a tak je možné nástroj ľahšie a bezbolestne zaviesť. 
Počas zavádzania katétra sa uvoľnia svaly panvového dna pacienta, a tak sa umožní prechod nástroja z mo-
čovej rúry cez zvierač močového mechúra.
Za účelom predchádzať infekciám v mieste aplikácie Cathejell Lidocain C obsahuje chlórhexidín dihydrochlo-
rid. Táto zložka dezifinkuje a pôsobí proti väčšine baktérií a niektorým hubám a vírusom.
Návod na používanie:
Použitie v močovej rúre pred zavedením katétra, endoskopu alebo iných lekárskych nástrojov.
Dôležité: Pomaly instilujte (kvapkajte) do močovej rúry pred zavedením akéhokoľvek nástroja.
Harmonikové striekačky obsahujú 12,5 g alebo 8,5 g gélu, z ktorého sa v priebehu instilácie dostane do močo-
vej rúry prilbližne 10 g alebo 6 g v závislosti od balenia.
Spôsob aplikácie:
• Očistite, prípadne vydezinfikujte vonkajší otvor močovej rúry.
• Odlúpnite papier z priesvitného krytu až ku špičke blistrového obalu. 
• Odlomte špičku krátkym prudkým pohybom najlepšie do blistrového obalu. 
• Úplne odstráňte špičku, aby nemohla byť omylom vnesená do močovej rúry.
• Vytlačte jednu kvapku gélu, aby mohol byť aplikačný nástavec ľahšie zavedený. 
• Miernym tlakom na striekačku pomaly nanášajte gél.
Použitie s endoskopmi a sondami
Harmonikové striekačky obsahujú 12,5 g alebo 8,5 g gélu, z ktorého sa aplikuje stanovené množstvo, a to až 
do cca 10 (alebo 6 g).
• Odlúpnite papier z priesvitného krytu až ku špičke blistrového obalu. 
• Odlomte špičku krátkym prudkým pohybom najlepšie do blistrového obalu. 
• Úplne odstráňte špičku, aby nedošlo k jej náhodnému zavedeniu.
• Miernym tlakom na striekačku pomaly nanášajte gél.
Naneste gél na sondu / endoskop / nástroj v závislosti od účelu použitia a rovnomerne rozotrite.
Použitie pri tracheálnej intubácii
Harmonikové striekačky obsahujú 12,5 g alebo 8,5 g gélu, z ktorého sa aplikuje stanovené množstvo, a to až 
do cca 10 g (alebo 6 g).
• Odlúpnite papier z priesvitného krytu až ku špičke blistrového obalu. 
• Odlomte špičku krátkym prudkým pohybom najlepšie do blistrového obalu. 
• Úplne odstráňte špičku, aby nedošlo k jej náhodnému zavedeniu.
• Miernym tlakom na striekačku pomaly nanášajte gél.
Rovnomerne rozotrite gél (približne 5 g) po dolnej tretine tracheálnej tuby. Aby sa zabránilo jeho vyschnutiu, 
gél by nemal byť na nástroj nanesený skôr, ako tesne pred použitím. Nedovoľte, aby sa gél dostal na okraj 
tracheálnej tuby.
Striekačky sú určené len na jednorazové použitie. Všetok prebytočný gél zlikvidujte.
Dávkovanie:
Striekačky obsahujú 12,5 g alebo 8,5 g gélu, z ktorého je možné využiť približne 10 g (alebo 6 g).
Množstvo použitého gélu závisí od anatomických charakteristík pacienta a typu zavádzaného endoskopu, 
katétra, tuby, sondy alebo iného nástroja. 08/15 - 106 054 
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en Do not use if packaging is damaged 
cz Nepoužívejte, pokud je obal poškozen 
sk Nepoužívajte, keď je obal poškodený

en Manufacturer
cz Výrobce
sk Výrobca

en Do not re-use 
cz Nepoužívejte opakovaně
sk Nepoužívajte opakovane

en Do not store above 25°C 
cz Neuchovávejte při teplotě nad 25°C
sk Skladujte pri teplote do 25°C

en Consult instructions for use 
cz Přečtěte si pokyny k použití
sk Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa

en Keep away from sunlight 
cz Chraňte před slunečním světlem
sk Nevystavujte slnečnému žiareniu

en Use-by date 
cz Použijte do
sk Dátum exspirácie

en Sterilized using steam 
cz Sterilizováno párou
sk Sterilizované parou

en Keep out of the reach and sight of children 
cz Uchovávejte mimo dosah dětí
sk Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

en Batch Code 
cz Číslo šarže
sk Číslo šarže

en Do not re-sterilise 
cz Neresterilizujte
sk Nesterilizujte opakovane

en Latex-free 
cz Neobsahuje latex
sk Bez latexu

25 °C

Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 
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