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Akutol, opatrunek w sprayu, 60 ml
 

Cena: 18,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 ml

Postać aerozol

Producent AVEFLOR A.S.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Akutol w postaci aerozolu to opatrunek ochronny z tworzywa sztucznego z gazem pędnym. Po nałożeniu tworzy niewidoczna,
wodoodporna, cienka warstwę. Wilgotne mikro środowisko, przyspiesza proces gojenia. Umożliwia obserwowanie procesu gojenia i jest
sukcesywnie usuwany po 3–4 dniach poprzez ciągłe, stopniowe zmniejszanie grubości warstwy w wyniku zużycia.

Zastosowanie
Szybkie leczenie otarć i małych ran powierzchownych na częściach ciała, które trudno jest zakryć standardowym bandażem (łokcie,
kolana).

Sposób użycia

Akutol może być stosowany przez osoby dorosłe, w tym chore na cukrzyce oraz u dzieci w wieku powyżej 2 lat, kobiety w ciąży
lub karmiące piersią, jednak na niewielkich obszarach.
Spłukać ranę pod bieżącą wodą, zaczynając od środka rany na zewnątrz i usunąć zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, żwir) z
rany.
Zdezynfekować ranę odpowiednim środkiem i pozwolić jej wyschnąć.
Wstrząsnąć aerozolem i trzymając pojemnik pionowo w odległości 15–20 cm od powierzchni rany nałożyć go na cały obszar
rany tak, aby nie spłynął i odczekać aż wyschnie przez 3 minuty. W przypadku zmniejszenia grubości warstwy bandaża można
powtórnie nałożyć aerozol.
Zaleca się nałożenie jednej warstwy bandaża z tworzywa sztucznego, nałożenie więcej niż 3 warstw pogorszy naturalne
oddychanie rany i spowolni proces gojenia. Po nałożeniu aerozolu może wystąpić chwilowe uczucie pieczenia.

Skład
Ethanolumdenaturatum, Dimethyletherum, Copolymerumacrylatum, Dioxacyclopentanum.

Przechowywanie
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W miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed światłem słonecznym.
Trzymać z dala od źródła ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Skrajnie łatwopalny aerozol.
Pojemnik pod ciśnieniem: podgrzanie grozi wybuchem.
Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem ani innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie palic, nawet po zużyciu.
Opakowanie zutylizować w ramach zorganizowanego wywozu śmieci.
Nie należy jeść, pić ani palić podczas stosowania tego produktu.
Nie stosować w pobliżu ognia.
Unikać kontaktu z oczami.
Unikać wdychania aerozolu.
Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.
Nie stosować na głębokie, zanieczyszczone lub zakażone rany ani w przypadku intensywnego krwawienia (Haemorrhagia).
Nie stosować w przypadku reakcji alergicznej na którykolwiek ze składników preparatu.
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