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Braunol, jodowy roztwór do odkażania skóry i śluzówek, 1l
 

Cena: 85,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,075 g/ml

Opakowanie 1 l (butelka)

Postać -

Producent BRAUN MELSUNGEN AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Povidonum iodinatum

Opis produktu
 

Braunol® to uniwersalnym roztwór do wszelkiego rodzaju dezynfekcji u pacjentów.

 

Preparat testowany według wytycznych DGHM (Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii), spełnia wszystkie mikrobiologiczne
wymagania nowoczesnej higieny.

 

Braunol® wykazuje pełną aktywność bakteriobójczą i grzybobójczą już po jednej minucie (czas wymagany przez DGHM (oraz normy
europejskie do higienicznej dezynfekcji rąk). Spektrum działania obejmuje bakterie (w tym MRSA), prątki, pierwotniaki, grzyby, wirusy i
spory.

 

Roztwór jest odpowiedni zarówno do dezynfekcji skóry i śluzówki, jak i do szybkiego opatrzenia ran świeżych i trudno gojących się.

 

Braunol® nanosi na skórę w stanie nierozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony.

 

Zabarwienie typowe dla tego roztworu, pochodzi od jodu i ułatwia jego zastosowanie.

 

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

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
Skoncentrowany roztwór Braunol® czyści i dezynfekuje śluzówki, rany oparzeniowe i inne rany zanieczyszczone. Może być również
stosowany do nawilżania środków opatrunkowych.

 

 

Właściwości

- Gotowy do użycia roztwór na bazie powidonu jodu

- Aktywny przeciwko bakteriom, w tym MRSA, mycobacteria, grzybom, wirusom, pierwotniakom, sporom

- Antyseptyka błon śluzowych i ran

- Do dezynfekcji chirurgicznej i higienicznej rąk

- Do dezynfekcji skóry na oddziałach szpitalnych i na sali operacyjnej

- Produkt leczniczy

- Testowany w warunkach in vitro oraz w symulowanych warunkach szpitalnych zgodnie z DGHM / VAH

 

Substancje czynne:

7,5 g powidonu jodu (z 10%-ową zawartością dostępnego jodu) na 100 g roztworu

Zalety

- Do leczenia ran, w tym trudno gojących się ze stanem zapalnym

- Do bezbolesnej dezynfekcji i antyseptyki błon śluzowych

- Natychmiastowe i skuteczne działanie dezynfekujące

- Może być stosowany w formie rozcieńczonej i nierozcieńczonej do płukania i mycia oraz do nawilżania większości opatrunków

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



 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
stosowanych na rany

- Szybkie działanie w czasie 15 sek.

 

Pojemność: 1000ml

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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