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Ranisilver maść 50 ml (Kadefarm)
 

Cena: 39,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Maści

Producent Kadefarm

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Ranisilver w postaci maści jest preparatem o wielokierunkowym działaniu, który można wykorzystać do pobudzania
gojenia się uszkodzeń skóry. Na co jest maść Ranisilver? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest pielęgnacja ran różnego
pochodzenia, a także uszkodzeń naskórka i miejsc po interwencjach chirurgicznych. Maść można wykorzystać między innymi na rany
pooperacyjne oraz ostre, w tym zarówno te zakażone, jak i niezakażone. Produkt może być pomocny w przypadku otarć i zadrapań, a
także w przypadku odczynów alergicznych i podrażnień skóry, poza tym można go wykorzystać w przypadku wysypki pieluszkowej.
Znajduje zastosowanie w przypadku ran przewlekłych, w tym choćby w przypadku odleżyn, odczynów popromiennych, oparzeń czy
stopy cukrzycowej, poza tym sprawdza się przy pielęgnacji miejsc na skórze po cewnikach, drenach, czy też zabiegu tracheotomii. Maść
Ranisilver sprawdza się też w przypadku ran po nacięciu krocza, czy też ran po zabiegach proktologicznych (np. przetoki czy hemoroidy).

Działanie maści Ranisilver polega na zapewnieniu ranie odpowiednich warunków do szybszego gojenia się. Składniki zawarte w formule
maści wspierają regenerację tkanek. Kwas hialuronowy maści Ranisilver nawilża okolicę rany, dzięki czemu skóra staje się bardziej
elastyczna. Kwas hialuronowy dodatkowo pobudza komórki do różnicowania, a oprócz tego zapewnia dobre środowisko do gojenia się
naskórka. Zmikronizowane srebro natomiast ma działanie bakteriobójcze. Dzięki zawartości w składzie witaminy E maść Ranisilver
zapewnia ochronę przed mikrozakrzepami. Fitokolagen akacjowy głęboko nawilża skórę, a oprócz tego wygładza ją i zapewnia jej
odpowiedni poziom napięcia, poza tym tworzy odpowiednie mikrośrodowisko w najbliższej okolicy rany, wspomagając jej proces
efektywnego gojenia się. Masło shea natomiast bogate jest w witaminę A i witaminę E, a także w witaminę F, dzięki czemu korzystnie
wpływa na procesy regeneracyjne rany oraz dba o utrzymania płaszcza lipidowego. Funkcją maści Ranisilver jest też zapewnienie
uszkodzeniu skóry bariery ochronnej, a także stymulacja naskórkowania.

W opakowaniu znajduje się 50 ml maści Ranisilver. W skład wyrobu medycznego wchodzi kwas hialuronowy, fitokolagen akacjowy i
zmikronizowane srebro, a także witamina E oraz masło shea. Produkt ma delikatną formułę i nie wywołuje reakcji alergicznych. Wyrób
medyczny Ranisilver w postaci maści należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i w dawkach przez niego
rekomendowanych, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie Ranisilver to aplikacja maści na ranę 2-3 razy dziennie. Maść
Ranisilver należy nakładać na ranę wcześniej oczyszczoną sterylnym roztworem soli fizjologicznej. Terapia powinna być kontynuowana
do czasu całkowitego wyleczenia rany. Ważne jest systematyczne stosowanie produktu.
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Nie każdy pacjent powinien korzystać z wyrobu medycznego Ranisilver w postaci maści. Przeciwwskazaniem do stosowania maści
Ranisilver jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Skład
Kwas hialuronowy, mikronizowane srebro, fitokolagen akacjowy, witamina E, masło shea.

Wskazania i działanie

Rany pooperacyjne i ostre, z zakażeniem lub bez.
Rany przewlekłe (stopa cukrzycowa, odleżyny, opatrzenia, odczyny popromienne)
Miejsca po interwencjach chirurgicznych (dreny, cewniki, tracheotomia)
Stany po zabiegach proktolitycznych (żylaki odbytu, przetoki)
Uszkodzenia naskórka (otarcia, zadrapania, podrażnienia skóry, wysypka pieluszkowa, odczyny alergiczne)
Pielęgnacja pępowiny.
Rany po cięciu cesarskim i nacięciu krocza podczas porodu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zaleca się aplikowanie 2-3 razy dziennie, aż do całkowitego wyleczenia. Dla lepszego efektu, przed aplikacją, rana powinna być
oczyszczona sterylnym roztworem soli fizjologicznej.

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