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Help4skin Gojenie ran żel w sprayu, 75 g
 

Cena: 37,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 g

Postać -

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Help4Skin Gojenie ran to hydrokoloidowy wyrób medyczny w postaci żel w sprayu, przyspieszający gojenie ran, pomagający uniknąć
infekcji i zapewniający bezbolesną zmianę opatrunku żel o działaniu przeciwbólowym. Zamknięty jest w wygodnej puszce
umożliwiającej bezdotykową aplikację właściwej ilości produktu.

Może być stosowny u dzieci - powyżej 2 roku życia.

Nie zawiera parabenów.

Skład:
Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Wskazania:
Na rany ostre lub przewlekłe np. w ranach chirurgicznych, otarciach, odleżynach, otwartych owrzodzeniach nóg i powierzchniowych
oparzeń.

W przypadku ran i owrzodzeń stóp powstałych w wyniku cukrzycy. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu diabetycy z problemami
stóp powinni skonsultować się z lekarzem.

Preparatu nie należy stosować na błony śluzowe, twarz, powieki i oczy.

Wyrób można stosować na otwarte i zamknięte rany.

W przypadku ran zamkniętych nałożyć preparat na oczyszczony i zdezynfekowany obszar rany, jeśli trzeba założyć plaster lub bandaż.

Przy ranach otwartych ranę należy uprzednio oczyścić, zdezynfekować i dokładnie osuszyć gazą, wtedy nanieść żel i założyć opatrunek.
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Plaster lub bandaż i żel zmieniać przynajmniej raz dziennie. Gdy na ranie pojawi się strup zmniejszy ilość stosowanego żelu.

Działanie:
Przy leczeniu ran suchych np. ran chirurgicznych i otarć działa okluzyjnie - zmniejsza utratę płynu przez naskórek i hamuje parowanie.

Karnozyna zawarta w żelu buforuje kwaśne polimery i działa przeciwutleniająco.

Karbomer schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z bandażem lub plastrem i pochłania nadmiar płynu z ran sączących się i nadmierni
wilgotnych.

Ze względu na zwiększone ciśnienie opakowania przy pierwszym użyciu zaleca się skierowanie strumienia w innym kierunku niż rana.

Opakowanie: 75 g
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