
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Argotiab spray 125 ml
 

Cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Aerozole

Producent HEXANOVA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

ARGOTIAB™ suchy spray jest proszkiem tworzącym skuteczna barierę ochronną, zapobiegając maceracji ran, w szczególności
ran sączących oraz pomagającym w przywróceniu prawidłowych warunków fizjologicznych potrzebnych do spontanicznej
regeneracji skóry. Dzięki składnikom produktu na skórze nie powstają infekcje, które często pojawiają się w obecności ran z
wysiękiem, w przebiegu stopy cukrzycowej czy odleżyn.
Składniki:

TIAB – kompleks na bazie dwutlenku tytanu kowalencyjnie związanego z jednowartościowymi jonami srebra, tworzy
barierę przeciwdrobnoustrojową na skórze, wspomaga tez proces ochrony rany.
Kaolin medyczny – zwany również glinką białą działa jak materiał wchłaniający w przypadku ran sączących. Kaolin
medyczny wykorzystywany jest w materiałach opatrunkowych inicjując procesy krzepnięcia krwi.
Kwas hialuranowy – ma właściwości hydrofilne i nawilżające ranę. Utrzymuje w tkankach wodę, znacząco skręca czas
gojenia się ran, redukuje ból a także zmniejsza ryzyko powstania blizn. Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem
skóry ludzkiej.

Wyrób medyczny ARGOTIAB™ suchy spray należy stosować w procesie leczenia:
ran sączące i z wysiękiem
stopie cukrzycowej
stopie atlety (grzybicy stóp)
odleżyn
niewielkich ran ciętych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zewnętrznie. Przed aplikacją dokładnie oczyścić i umyć miejsce oraz je osuszyć. Zaaplikować z odległości ok. 10-15 cm cienką warstwę
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proszku nie częściej niż 2 razy dziennie na chore miejsce. Nie masować.

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