Behandlingsschema
Behandlingsstart – beroende på svårighetsgrad, en insitillation per vecka under 4 - 6 veckor

för GAGersättningsbehandling

Gepan© instill 0,2 % 40 ml
”Bäst dokumenterad
effekt” (1,2)

FÖRSTA MÅNADEN
Underhållsbehandling – en insitillation per månad
EFTER 2 MÅNADER OCH FRAMÅT

3 goda skäl till Gepan© instill
Enkel behandling
Förfyllda sprutor som kan
kopplas direkt till kateter

Gepan® instill: 40 ml steril natrium-kondroitinsulfatlösning (0.2%) för instillation i blåsan. Medicinteknisk
produkt för tillfällig ersättning av glykosoaminoglykanlagret i blåsan.
Varunummer 810964
Pris 570 SEK/ st.

Tidsbesparande
Ny förpackning gör instillationen enklare och snabbare

Kostnadseffektivt
Färdig att använda - kan
även hanteras av patienten

Beställes via sjukhusapotek eller direkt
från Tamro.

Överaktiv blåsa
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www.gepan-instill.com

Kronisk recidiverande cystit
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Effektiv & enkel behandling vid svåra besvär
Brådskande

Livskvalitet

• Gepan

instill 0,2 % kondroitinsulfat är det enda GAG
ersättningsmedlet som visat signifikant effekt
i publicerade jämförande studier (3)
• Snabb symptomlindring (4)
• Effektiv vid återkommande inflammationer
• Långvarig behandlingserfarenhet
• Dokumenterad effektivitet
• Enkel hantering
• Kan hanteras själv av patienten
©

Inkontinens

Kronisk Cystit ger symptom som dagligen och
frekvent medför obehag, smärta och oro. För en
patient som inte får rätt behandling medför det
nedsatt livskvalitet.

Ångest
Smärta

Frekvent
Blödningar

Bäst dokumenterad behandling (1)
Volymen på 40 ml fyller blåsan och säkerställer
maximal effekt. Gepan© instill 0,2 % är bäst
dokumenterad.

Så här fungerar Gepan© instill
Kondroitinsulfat är det enda GAG lagret som finns på den luminala yttersta ytan i urinblåsan (2).
En störning eller skada i detta kan ge upphov till IC och inflammationer i urinblåsan samt
vara en orsak till OAB. Genom att tillföra kondroitinsulfat som GAG ersättning behandlar man
skadan direkt där den finns.
I en nyligen publicerad översiktsartikel (1) kring behandling av olika kroniska cystiter med olika
GAG lager ”påfyllningsterapier”, konstaterar författarna att kondroitinsulfat är den enda GAG
ersättningsprodukten som finns naturligt i den yttersta delen av GAG lagret i urinblåsan.
Författarna konkluderar att Gepan instill 0,2 % 40ml utifrån ett dokumentationsperspektiv
är att föredra framför övriga produkter.
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Defekt GAG-lager

GAG-lager

Ökad livskvalitet vid OAB (3) (OverActiveBladder)
Subjective rating on improvement of symptons
Sodium chondroitin sulfate

Anticholineric agent

Sodium chondroitin sulfate
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