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Urgo, Szybkie gojenie ran - transparentne opatrunki dla
szybkiego gojenia, 8 sztuk
 

Cena: 21,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania

Urgo Szybkie Gojenie Ran to opatrunek przeznaczony do stosowania na rany powierzchniowe #℣佐⌡⌀猀欀愀氀攀挀稀攀渀椀愀Ⰰ 稀愀搀爀愀瀀愀渀椀愀⌡⍃倣℣ po ustaniu
krwawienia. Opatrunek adresowany jest do osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat #℣佐⌡⌀洁䈀漀搀猀稀攀 搀稀椀攀挀椀 洀漀朁Ԁ 猀琀漀猀漀眀愁܀ 漀瀀愀琀爀甀渀攀欀
pod nadzorem rodziców lub osób dorosłych).

Właściwości

Wyrób medyczny Urgo Szybkie Gojenie Ran to samoprzylepne opatrunki, które składają się z przezroczystego podłoża oraz centralnej
części hydrokoloidowej. Transparentne podłoże opatrunku jest nieprzepuszczalne dla wody, ergonomiczne i wyjątkowo cienkie.
Zabezpiecza przed uciskiem i otarciami. Z kolei hydrokoloidowy kompres wchłania wysięk z rany, tworząc biały, wilgotny żel
wypełniający ubytki skóry, który tworzy warunki sprzyjające procesowi gojenia. Umożliwia także bezbolesne usuwanie opatrunku.
Produkt wodoodporny przy codziennych kąpielach.

Wymiary

5 opatrunków 20 x 74 mm i 3 opatrunki 40 x 72 mm.

Stosowanie

1. Zatamuj krwawienie uciskając ranę suchą, sterylną gazą. Następnie oczyść ranę roztworem środka antyseptycznego, który nie
zawiera alkoholu, i ją przepłucz. Potem starannie osusz ranę i jej okolice.

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

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
1. Opatrunek ogrzej w dłoniach. Nałóż go unikając dotykania palcami warstwy klejącej. Następnie wygładź brzegi opatrunku.

1. Nie usuwaj opatrunku, odpadnie sam. Jednakże, nie zaleca się używania opatrunku dłużej niż 3 dni.

Ważne informacje

Nie należy rozciągać opatrunku podczas nakładania, nie przecinać. Opatrunek przeznaczony jest do jednorazowego użytku: nie należy
zmieniać położenia już nałożonego opatrunku, nie używać ponownie tego samego opatrunku #℣佐⌡⌀爀礀稀礀欀漀 稀愀欀愁簀攀渀椀愀⌡⍃倣℣. W razie pozostania
kleistych pozostałości hydrokoloidu na skórze zalecane jest namoczenie w wodzie. Urgo Szybkie Gojenie Ran jest przeciwwskazany w
przypadku oparzeń, zakażonych ran, ran z ryzykiem wtórnego zakażenia #℣佐⌡⌀猀稀挀稀攀最氀渀椀攀 爀愀渀 瀀漀眀猀琀愁䈀礀挀栀 瀀爀稀攀搀 甀瀁䈀礀眀攀洀 瀀漀渀愀搀 ㈀㐀 最漀搀稀椀渀⌡⍃倣℣.
Przeciwwskazany jest także w przypadku zapalenia tętnic kończyn dolnych oraz zakażonej stopy cukrzycowej. Nie należy używać
opatrunków dłużej niż przez kolejne 30 dni. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej oraz nie wystawiać na długotrwałe
działanie światła.

Opakowanie

8 sztuk
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