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Akutol stop spray - elastyczny opatrunek w aerozolu 60 ml
 

Cena: 19,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Aerozole

Producent AVEFLOR

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Methylene dimethyletherum 54,1 g, Dimethyletherum 30,0 g, Calcium alginate 11,2 g, Natrium alginate 2,8 g, Jojoba esters 0,5 g,
Hippophae rhamnoides oil 0,5 g, Aloe vera 0,3 g, Calendula officinalis 0,3 g, Matricaria recutita 0,3 g, Menthol 0,3g.
Właściwości i zastosowanie:
AKUTOL STOP spray przeznaczony jest do opatrywania drobnych ran powierzchniowych skóry.

Składnik aktywny – mieszanka 80% alginatu wapnia i 20% alginatu sodu - tworzy nad raną mechaniczną warstwę proszku.
Warstwa alginatu absorbuje ze zranionego miejsca krew i powstające wysięki, tworząc równocześnie chłodzący hydrożel,
wspomagający proces gojenia.
Wyciągi z rumianku pospolitego i nagietka lekarskiego dezynfekują ranę i działają przeciwzapalnie.
Olej z rokitnika, aloe vera i wosk z jojoby wspomagają naturalne nawilżenie zranionego miejsca i przyspieszają proces gojenia.
Preparat tamujący krwawienie ze składnikami ziołowymi

zatrzymuje drobne krwawienie
działa dezynfekująco i przeciwzapalnie
nawilża ranę
wspomaga proces gojenia

Dawkowanie
Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Pojemnik trzymać pionowo dnem do dołu. Preparat nanosić poprzez rozpylenie na
dezynfekowane miejsce z odległości 15-20 cm od powierzchni ciała. Preparat stosować w ilości odpowiadającej wielkości rany tak, aby
nie spływał z opatrywanego miejsca. Rozpylanie przez 2 sekundy pomaga nanieść około 1 g preparatu, co wystarcza na opatrzenie
około 5 cm2 rany. W razie konieczności można zabieg powtórzyć po wcześniejszym delikatnym oczyszczeniu zranionego miejsca. W
celu utrwalenia powstałego hydrożelu zastosować Akutol spray opatrunek elastyczny.

Przeciwwskazania
Preparatu AKUTOL STOP spray nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na któryś ze składników.
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Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturach 10-25 °C.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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