Effective GAGGAG-replenishment

Gepan® instill (kondroitinsulfat 0,2%) til behandling af kronisk betændelse eller irritation i blæren
Symptomer
Symptomer

Blæresmerter og/eller kraftig vandladningstrang ofte forbundet med hyppige
vandladninger - alle symptomer på en kronisk irritationstilstand i blæren med
eller uden bakterier.

Konsekvens

Dårlig livskvalitet, hvor det bliver et problem bare at overkomme de mest
almindelige gøremål og aktiviteter.
Samtidig vil mange opleve stærk vandladningstrang og smerter i forbindelse
med at blæren fyldes.

Årsag

Symptomerne kan skyldes, at den beskyttende blæreslimhinden i blæren
(glykosaminoglykan-laget) er ødelagt.

Behandling på sygehus Gepan® instill erstatter midlertidigt den ødelagte slimhinde i blæren,
blæren, idet
Gepan instill indeholder
indeholder det samme stof, som findes i vores blæreslimhinde.
1) blæren tømmes ved hjælp af et kateter
2) den færdige sprøjte indeholdende Gepan® instill sættes på kateteret og
Gepan® instill sprøjtes langsomt op i blæren.
3) Gepan® instill skal blive i blæren i mindst 30 minutter, før man må gå på
toilettet og tømme blæren.
Behandlingen tilrettelægges individuelt alt efter graden af symptomer, men
oftest vil man starte med 1 behandling pr uge i 4-6 uger og derefter 1
behandling pr måned så længe der er behov.
Behandlingen er ikke giftig og giver normalt ikke anledning til irritation eller
andre bivirkninger.
Behandling derhjemme Når man har gennemført de første behandlinger på sygehuset, kan man selv
lære at lægge et kateter op i blæren, således at man kan behandle sig selv med
Gepan® instill derhjemme.
Herefter vil det blot være nødvendigt med kontrol efter nærmere aftale med
sygehuset.
Vejledning til hvordan man bruger Gepan® instill derhjemme kan fås på
sygehuset.
For yderligere information om Gepan® instill kontakt venligst den behandlende afdeling på
sygehuset.
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