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Help4Skin, żel w sprayu, gojenie ran, 75g
 

cena: 39,32 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 75 g

Postać żel

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Help4Skin Gojenie ran w postaci ?elu w sprayu to hydrokoloidowy ?el wskazany do miejscowej piel?gnacji
suchych i wilgotnych ran.  W sposób po?redni przyspiesza gojenie ran poprzez regulacje ich mikro?rodowiska.

Wskazania
 Stosuje si? w ostrych lub przewlek?ych ranach, takich jak:
-rany (w tym chirurgiczne)
- odle?yny
- otwarte owrzodzenia nóg
- otarcia
- powierzchowne oparzenia

Help4Skin Gojenie ran mo?e by? równie? stosowany w przypadku ran i owrzodze? stóp powsta?ych w wyniku
stanów cukrzycowych. Diabetycy z problemami stóp powinni skonsultowa? si? z lekarzem przed rozpocz?ciem
stosowania produktu.

Stosowanie
 Dok?adnie umy? r?ce przed i po u?yciu preparatu na ran?.

Zamkni?te rany:
 - oczy?ci? I zdezynfekowa? leczony obszar,
- na?o?y? preparat na ran?, nie dotykaj?c rany ko?cówk? apllkatora,
- w razie potrzeby za?o?y? banda? lub plaster.

Otwarte rany:
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 - oczy?ci? i zdezynfekowa? ran?,
- dok?adnie I delikatnie osuszy? steryln? gaz?,
- na?o?y? grub? warstw? preparatu (0.5-0.75 cm) na ran?, nie dotykaj?c rany ko?cówk? apllkatora,
- za?o?y? plaster lub banda?,
- zmienia? ?el i plaster lub banda? przynajmniej raz dziennie,
- zmniejszy? ilo?? stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi si? strup.
Uwaga! W przypadku oparze? - nale?y najpierw przemy? wod?, nast?pnie przej?? do nast?pnych punktów.

Sk?ad
 kwa?ny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu
Nie zawiera parabenów.

Przeciwwskazania
 Nie u?ywa? w przypadku nadwra?liwo?ci lub uczulenia na którykolwiek ze sk?adników.
Nie stosowa? na twarz, oczy, powieki oraz b?ony ?luzowe.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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