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SutriSept Hydrożel 30 ml
 

Cena: 35,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent VERCO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: VERCO

ILOŚĆ: 30 ml

 

OPIS: 

SutriSept hydrożel na rany to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w celu oczyszczenia, irygacji i nawilżenia ran.

 

DZIAŁANIE:

SutriSept hydrożel na rany to preparat, który doskonale sprawdza się w oczyszczaniu, nawilżaniu, a także do wykonywania irygacji
różnego rodzaju ran, takich jak: otarcia, zadrapania, rany pooperacyjne, rany po cesarskim cięciu, rany przewlekłe i zakażone oraz
oparzenia I i II-go stopnia. Ten wyrób medyczny zawiera dobrze tolerowaną substancję PHMB (poliheksanid) i może być alternatywą dla
stosowanych dotychczas środków na rany. SutriSept Hydrożel na rany wypełnia powierzchnię między raną a opatrunkiem, dzięki czemu
izoluje ją od środowiska zewnętrznego, zapobiega przyleganiu mikroorganizmów, a także pomaga utrzymać czystość w ranie.
Dodatkowo przyczynia się do ich gojenia. Jest bezbarwny i przezroczysty.  Może być stosowany przez dłuższy czas.
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SPOSÓB UŻYCIA:

Ranę i jej okolice należy dokładnie oczyścić. Oczyszczona ranę należy pokryć produktem na rany, a następnie odpowiednio
zabandażować.

 

OSTRZEŻENIA: 

Produkt nie jest odpowiedni do stosowanie w przypadku operacji chrząstek hialinowych i aseptyce operacji stawów, w uchu środkowym
i wewnętrznym, nie można go również aplikować do oczu. 

Nie stosować, jeśli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. 

Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejkami, enzymami itp.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.

Produktu nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.

Nie stosować jeśli plomba lub tubka pod zakrętką zostały uszkodzone.

Po otwarciu zużyć w ciągu 8 tygodni.

Chronić przed słońcem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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