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Sanyrene Olejek, 20 ml
 

Cena: 34,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać -

Producent URGO SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olejek do pielęgnacji skóry, mający postać bogatego w glicerydy kwasów tłuszczowych (olej kukurydziany: 99%) i zawierającego aromat
anyżkowy (1%) sprayu w zabezpieczonej przed otwarciem buteleczce.

Wskazania:Stosowanie miejscowe na skórę w celu zapobiegania odleżynom w obszarze miednicy u pacjentów narażonych na
powstanie odleżyn.
Zapobieganie ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych zwłaszcza u pracowników służby
zdrowia.

Właściwości:
- działa zmiękczająco, sprawia, że skóra jest bardziej elastyczna
- pomaga utrzymać odpowiednie dotlenienie skóry podczas ucisku

Sposób użycia:
Produkt do użytku zewnętrznego tylko na skórę.

Zapobieganie odleżynom
Umyć ręce przed i po użyciu produktu.
Wykonać pojedyncze rozpylenie preparatu na skórę w obszarze miednicy (okolice krętarzy, kości kulszowej i/lub kości krzyżowej).
Opuszkami palców delikatnie rozprowadzić olejek przez około minutę na skórze. Aby uniknąć uszkodzeń skóry, nie należy wykonywać
intensywnego wcierania i masowania.
Miejscowe stosowanie SANYRENE musi następować razem z innymi czynnościami składającymi się na opiekę nad pacjentem
(odciążanie, częste zmiany pozycji i mobilizację ciała, ochronę przed nadmierną wilgocią, regularne pełne kontrole stanu skóry,
zabezpieczenie w związku z nietrzymaniem moczu, właściwe odżywianie).

Zapobieganie ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych

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

 
Umyć ręce przed i po użyciu produktu.
Wykonać pojedyncze rozpylenie preparatu na palce.
Opuszkami palców delikatnie rozprowadzić olejek przez około minutę, w odpowiednich miejscach skóry twarzy (na nosie, policzkach,
szczególnie na kościach policzkowych, wokół uszu i/lub na czole). Aby uniknąć uszkodzeń skóry, nie należy wykonywać intensywnego
wcierania i masowania.

Preparat należy stosować 2-4 razy dziennie, przede wszystkim przy zmianie pozycji lub przed założeniem nowej maski ochronnej.
Skuteczne zapobieganie urazom lub ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych wymaga
regularnego i częstego stosowania preparatu.

Środki ostrożności:
W celu uniknięcia zakażenia mikrobiologicznego, zaleca się, aby nie używać tego samego opakowania u różnych pacjentów.

Produkt jest oleisty, przez co przed nałożeniem opatrunku lub bandaża na ranę w tym samym miejscu lub przed założeniem maski lub
okularów ochronnych, gdzie naniesiono olejek, należy odczekać kilka minut.

Należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności przy pacjencie.

Przeciwwskazania:
Produktu nie należy stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na produkt lub jego składnik.
Nie stosować na rany.
Nie stosować u dzieci.

Ostrzeżenia:
W przypadku kontaktu z oczami, ustami lub innymi błonami śluzowymi, natychmiast wypłukać preparat dużą ilością wody.

Preparat przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać. W przypadku połknięcia należy natychmiast wypłukać usta; nie
należy wywoływać wymiotów. Spożycie może mieć efekt przeczyszczający.

Aby uniknąć uszkodzenia skóry, szczególnie u pacjentów narażonych na odleżyny nie masować ani wcierać preparatu w skórę.

W przypadku powstania odleżyn lub innych ran należy przerwać stosowanie preparatu.

W przypadku pojawienia się długotrwałego zaczerwienienia lub nietypowego wyglądu skóry należy skonsultować się z lekarzem lub
innym pracownikiem służby zdrowia.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nieoporządzanych należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby
zdrowia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie rozpylać w pobliżu otwartego ognia lub żaru.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia butelki z rozpylaczem.

W związku z zawartością aromatu w produkcie może wystąpić alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Opakowanie: 20 ml
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