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URGO Szybkie gojenie ran, plastry, 8 sztuk
 

cena: 16,59 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie ochronne

Opakowanie 8 sztuk

Postać plaster

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania otarcia, rana

Opis produktu
 

Opis
Urgo Szybkie gojenie ran wyrób medyczny.
Opatrunek gwarantuje dyskretną ochronę, dopasowuje się do miejsca rany i utrzymuje się przez kilka dni.
Przezroczyste podłoże opatrunku jest nieprzepuszczalne dla wody, ergonomiczne i wyjątkowo cienkie. Dodatkowo chroni przed
uciskiem i otarciami.
Hydrokoloidowy kompres wchłania wysięk z rany, tworząc biały, wilgotny żel wypełniający ubytki skóry, tworząc warunki sprzyjające
procesowi gojenia oraz daje możliwość bezbolesnego usuwania opatrunku.

Zawartość opakowania
5 opatrunków o rozmiarze 20 x 74 mm i 3 opatrunki o rozmiarze 40 x 72 mm

Wskazania
Urgo Szybkie gojenie ran jest przeznaczony do stosowania na rany powierzchniowe (skaleczenia, zadrapania) po ustaniu krwawienia.
Może być stosowany przez dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat - młodsze dzieci mogą stosować pod kontrolą osoby dorosłej.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Należy zatamować krwawienie uciskając ranę suchą, sterylną gazą.
Następnie należy oczyścić ranę roztworem środka antyseptycznego, który nie zawiera alkoholu, i ją przepłukać. Potem należy starannie
osuszyć ranę i jej okolicę.
Plastry należy ogrzać w dłoniach.
Nałożyć opatrunek unikając dotykania palcami warstwy klejącej. Następnie należy wygładzić brzegi plastra.
Nie należy usuwać plastra, odpadnie sam. Jednakże, nie zaleca się używania plastra przez więcej niż 3 dni.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie rozciągać opatrunku podczas nakładania oraz nie przecinać.
Nie stosować w przypadku oparzeń, zakażonych ran, ran z ryzykiem wtórnego zakażenia oraz w przypadku zapalenia tętnic kończyn
dolnych i zakażonej stopie cukrzycowej.
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Do jednorazowego użytku- nie nakładać ponownie tego samego opatrunku.
Jeżeli stan rany się pogarsza lub jeśli nie ma poprawy po 6 dniach stosowania należy skonsultować się z lekarzem.
Pacjenci z cukrzycą powinni stosować opatrunki pod kontrolą lekarza lub pielęgniarki.
Nie używać opatrunków dłużej niż przez kolejne 30 dni.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od długotrwałego działania światła.

Producent
URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

