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Akutol, spray do usuwania plastrów, 35 ml
 

Cena: 20,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 35 ml

Postać spray

Producent SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis
Akutol, wyrób medyczny w postaci sprayu do bezbolesnego usuwania plastrów. Wspomaga łatwe i szybkie usunięcie plastra i do opieki
domowej i profesjonalnej.
Jest bezpieczny i przyjazny dla skóry. Odparowuje w całości. Nie wpływa na proces gojenia rany i nie jest wchłaniany przez ranę. Działa
delikatnie także na wrażliwą i bardzo suchą i popękaną lub naruszoną skórę. Leczone miejsce pozostaje czyste i przygotowane do
przyklejenia nowego plastra.

Zastosowanie
Usuwanie plastrów kryjących i transdermalnych, opatrunków przylepnych i innych wyrobów medycznych przyklejanych do powierzchni
ciała (plastry nikotynowe, plastry kinesiotapingowe na bazie kleju akrylowego, elektrody EKG).

Sposób użycia

Skóra w obrębie plastra powinna być czysta i sucha przed użyciem sprayu.
W celu nawilżenia, plaster spryskać sprayem z odległości 10-15 cm od skóry.
Odczekać 10-15 sekund i zerwać plaster szybkim ruchem.
W przypadku plastrów nieprzepuszczalnych: spryskać róg plastra i po kilku sekundach podnieść krawędź plastra. Ponownie
spryskać i zdejmować plaster partiami do całkowitego usunięcia.

Skład
Hexamethyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopentasiloxane.

Przechowywanie

Z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Chronić przed światłem słonecznym.
Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 st. C.
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Chronić przed dziećmi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników preparatu.
W przypadku ran przewlekłych z powodów higienicznych preparat powinien stosować tylko jeden pacjent.
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
Nie wdychać sprayu.
Chronić oczy i błony śluzowe przed aerozolem.
Zawartość opakowania należy przekazać w punkcie zbiórki odpadów jako odpad niebezpieczny.
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