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Help4Skin Gojenie ran żel w sprayu 75 g
 

Cena: 34,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 g

Postać Aerozole

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Postać żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie
Opis produktu / przeznaczenie WSKAZANIA

Help4Skin Gojenie ran to hydrokoloidowy żel bez parabenów wskazany do miejscowej pielęgnacji suchych i wilgotnych ran. Help4Skin
Gojenie ran to wyrób medyczny, który w sposób pośredni przyspiesza gojenie ran poprzez regulację ich mikrośrodowiska.

Do stosowania w ostrych lub przewlekłych ranach, takich jak:

• Rany (w tym chirurgiczne)

• Odleżyny

• Otwarte owrzodzenia nóg

• Otarcia

• Powierzchowne oparzenia

Można stosować u dzieci powyżej 2 lat.
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Help4Skin Gojenie ran może być również stosowany w przypadku ran i owrzodzeń stóp powstałych w wyniku stanów cukrzycowych.
Diabetycy z problemami stóp powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Help4Skin Gojenie ran.

Przekazy marketingowe Help4Skin Gojenie ran to żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran. Help4Skin Gojenie ran zawiera
karbomer stabilizowany karnozyną, w przypadku ran suchych takich jak otarcia i rany chirurgiczna, ma działanie okluzyjne: hamuje
parowanie i zmniejsza utratę płynu przez naskórek. Karbomer pochłania nadmiar płynu z wilgotnych, sączących się ran oraz schładza i
zmiękcza miejsce kontaktu z plastrem i/lub bandażem. Nie przywiera do rany. Help4Skin gojenie ran może być stosowany na
powierzchowne oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami.
Można stosować u dzieci powyżej 2 roku życia.
Help4Skin gojenie ran ma działanie 4w1: przyspiesza gojenie, pomaga uniknąć infekcji, działa przeciwbólowo oraz zapewnia bezbolesną
zmianę opatrunku.

Skład Skład: kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.
Stosowanie SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu na ranę.

Zamknięte rany:

• oczyścić i zdezynfekować leczony obszar,

• nałożyć preparat na ranę, nie dotykając rany końcówką aplikatora,

• w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany:

• oczyścić i zdezynfekować ranę,

• dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą,

• nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, nie dotykając rany końcówką aplikatora,

• założyć plaster lub bandaż,

• zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie,

• zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup.

UWAGA! W przypadku oparzeń - należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do następnych punktów.

HELP4SKIN GOJENIE RAN nie jest pierwszym środkiem w przypadku oparzeń! Natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać
jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego
miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii, szczególnie w przypadku
oparzenia dużej powierzchni ciała, nie zaleca się stosowania zimnej wody. HELP4SKIN GOJENIE RAN należy zastosować dopiero w
następnej kolejności, po odpowiedniej ocenie stopnia oparzenia. HELP4SKIN GOJENIE RAN może być stosowany na powierzchniowe
oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami.

Dodatkowe informacje Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. W bardzo rzadkich
przypadkach zgłaszano wystąpienie podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy
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natychmiast przerwać stosowanie.

Nie stosować HELP4SKIN GOJENIE RAN na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.

Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza:

• w przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,

• w przypadku silnie zakażonych ran,

• w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.

W takich przypadkach HELP4SKIN GOJENIE RAN może być pomocny, ale w żadnym wypadku nie wystarcza jako jedyny środek
leczniczy.

Do użytku zewnętrznego.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).

Pojemnik pod ciśnieniem. Podgrzewany może wybuchnąć. Trzymać z dala od ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie
palić. Nie przekłuwać lub palić, nawet po zużyciu. Nie rozpylać na otwarty ogień lub żarzący się materiał.

Chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50℃.

Warunki przechowywania Przechowywać w temperaturze między 5℃ a 25℃. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Dostępne wielkości opakowań 75 g
Dystrybutor/importer/upoważniony przedstawiciel DYSTRYBUTOR

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

83-200 Starogard Gdański

ul. Pelplińska 19

Składniki
Acidic Colloidal Carbomer, Carnosine, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Water

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl


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

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

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

