
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

SutriSept Płyn 50 ml
 

Cena: 29,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent VERCO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Verco S.A.

ul. Jacka Odrowąża 15 

03-310 Warszawa

ILOŚĆ:  50 ml

 

SutriSept Płyn na rany

 

 

DZIAŁANIE:

Zawiera substancję PHMB (poliheksanid), która:

Wykazuje szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego (bakterie, wirusy, grzyby), w tym na najbardziej trudne bakterie: MRSA
i VRE,
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Jest skuteczna (i zalecana) w ranach przewlekłych, gdyż nie jest toksyczna na tkanki , wykazuje skuteczność przeciwbakteryjną przy
wysokim pH i coraz silniejsze działanie przy dłuższym kontakcie z raną

Stwarza odpowiednie środowisko do gojenia rany - poprawia mikrokrążenie, stymuluje proliferację komórek i usuwa biofilm bakteryjny

 

WSKAZANIA:

Oczyszczanie ran i skóry

o  Irygacja ran

o  Nawilżanie ran

o  Dezynfekcja materiałów medycznych (opatrunki, bandaże, gaza etc.)

o  Izolacja powierzchni rany od środowiska zewnętrznego

o  Zapobieganie tworzeniu się biofilmu bakteryjnego

o  Eliminacja patogennych mikroorganizmów z opatrunku

 

DAWKOWANIE:

W przypadku ran głębszych i na większych powierzchniach najpierw należy przemyć ranę produktem SutriSept Płyn na rany, a następnie
wypełnić produktem SutriSept Hydrożel na rany.

W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept Płyn na rany.

o  Całą ranę i jej okolicę należy dokładnie oczyścić. Zaleca się jej moczenie przez co najmniej 15 minut za pomocą całkowicie
zmoczonego kompresu.

o  Płynu nie należy rozcieńczać.

o  Oczyszczoną ranę należy pokryć produktem SutriSept Płyn na rany.

Oczyszczoną ranę należy zabezpieczyć bandażem, opatrunkiem lub plastrem.

 

SKŁAD:

Zawiera substancję PHMB (poliheksanid), oraz substancje pomocnicze.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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