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Akutol STOP spray tamujący krwawienie 60 ml
 

Cena: 15,85 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 ml

Postać opatr.elast.w aeros.

Producent SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

AKUTOL STOP SPRAY 60 ML

PREPARAT TAMUJĄCY KRWAWIENIE

przeznaczony jest do opatrywania drobnych ran powierzchniowych skóry.

Składnik aktywny - mieszanka 80% alginatu wapnia i 20% alginatu sodu - tworzy nad raną mechaniczną warstwę proszku.

Warstwa alginatu absorbuje ze zranionego miejsca krew i powstające wysięki, tworząc równocześnie chłodzący hydrożel,
wspomagający proces gojenia.

Wyciągi z rumianku pospolitego i nagietka lekarskiego dezynfekują ranę i działają przeciwzapalnie.

olej z rokitnika, aloe vera i wosk z jojoby wspomagają naturalne nawilżenie zranionego miejsca i przyspieszają proces gojenia.

SKŁAD

Methylene dimethyletherum 54,1 g, Dimethyletherum 30,0 g, Calcium alginate 11,2 g, Natrium alginate 2,8 g, Jojoba esters 0,5 g,
Hippophae rhamnoides oil 0,5 g, Aloe vera 0,3 g, Calendula officinalis 0,3 g, Matricaria recutita 0,3 g, Menthol 0,3g.

WSKAZANIA:

opatruje rany cięte skóry oraz drobne rany, otarcia

działa przeciwbakteryjnie
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Środki bezpieczeństwa:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania w okolicy oczu i błon śluzowych. Nie wdychać substancji lotnych podczas nakładania
aerozolu. Zaprzestać stosowania w razie wywołanego preparatem podrażnienia skóry. Opakowanie pod ciśnieniem. Chronić przed
promieniami słonecznymi i nagrzaniem powyżej 50 st.C. Nie dziurawić, nie wrzucać do ognia, nawet po opróżnieniu. Nie rozpylać
bezpośrednio na ogień ani materiały rozżarzone. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie

Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Pojemnik trzymać pionowo dnem do dołu. Preparat nanosić poprzez rozpylenie na
dezynfekowane miejsce z odległości 15-20 cm od powierzchni ciała. Preparat stosować w ilości odpowiadającej wielkości rany tak, aby
nie spływał z opatrywanego miejsca. Rozpylanie przez 2 sekundy pomaga nanieść około 1 g preparatu, co wystarcza na opatrzenie
około 5 cm2 rany. W razie konieczności można zabieg powtórzyć po wcześniejszym delikatnym oczyszczeniu zranionego miejsca. W
celu utrwalenia powstałego hydrożelu zastosować Akutol spray opatrunek elastyczny.

PRZECIWWSKAZANIA

Preparatu AKUTOL STOP spray nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na któryś ze składników.

INFORMACJE DODATKOWE :

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed działaniem promieni słonecznych i
nagrzaniem powyżej 50 °C. Opakowania nie dziurawić nawet po opróżnieniu i nie wrzucać do ognia. Nie rozpylać do otwartego ognia lub
na rozżarzone przedmioty. Przechowywać poza zasięgiem źródeł zapalenia – zakaz palenia papierosów. Opakowanie przekazać do
likwidacji w ramach zorganizowanego zbioru odpadów. Zużyć najpóźniej do dnia podanego na dnie pojemnika. Podczas aplikacji nie
jeść, nie pić, nie palić. Nie stosować w pobliżu ognia. Rozpylać ostrożnie i uważać, aby preparat nie dostał się do oczu. Nie wdychać
preparatu.

Okres przydatności do użycia: 2 lata – data podana na dnie pojemnika.

Dystrybutor w Polsce:

Slaus International Sp. z o.o.

ul. Puławskiego 9,

40-237 Katowice.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

