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Help4skin gojenie oparzeń żel, 75 g
 

Cena: 30,34 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 g

Postać żel

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Skóra jest największym organem w ludzkim ciele i zapewnia codzienną ochronę przed szkodliwymi czynnikami. Jeżeli ulegnie
uszkodzeniu stajemy się bardziej podatni na infekcje i stany zapalne. Chociaż w większości przypadków nasze ciało może samo
regenerować skórę, to właściwa pielęgnacja oparzeń i ran jest niezbędna dla zapobiegania komplikacjom towarzyszącym procesom ich
gojenia i zabliźniania.
Ciało reaguje na rany tworząc strup, który pokrywa uszkodzoną skórę i tworzy barierę przeciwko mikroorganizmom. Powoduje to
spowolnienie procesu gojenia i znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia blizn, ponieważ strup musi być zerwany, w momencie tworzenia
się nowej warstwy skóry. Dlatego ważne jest, poza dezynfekcją, utrzymanie wilgoci rany podczas gojenia. Ponadto, wiele ran (takich jak
oparzenia) początkowo wysycha, a następnie uwalnia wilgoć. Help4Skin Gojenie oparzeń jest inteligentnym hydrożelem, który reguluje
poziom wilgotności rany. Nie tylko zabezpiecza ją przed wysychaniem lecz także absorbuje wilgoć, gdy staje się zbyt wilgotna.
Help4Skin Gojenie oparzeń natychmiast chłodzi i koi oparzone miejsce, dzięki wybranym substancjom pomocniczym podtrzymującymi
aktywność hydrożelu (“Actipientia”).

Help4Skin Gojenie oparzeń to hydrokoloidowy żel o udowodnionej skuteczności.

Natychmiastowo zmniejsza ból
Zapewnia efekt chłodzenia
Przyspiesza gojenie
Pomaga uniknąć infekcji
Tworzy barierę ochronną
Zmniejsza ryzyko powstawania blizn i strupów

 WSKAZANIA:
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Oparzenia
Oparzenia słoneczne
Otarcia i pęknięcia skóry

Można stosować u dzieci powyżej 2 lat.

Skład:

kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

 SPOSÓB UŻYCIA:

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę.

Powierzchowne oparzenia:
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 nie zaleca się stosowania zimnej wody.
raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie
wcierać.
jeśli to konieczne stosować opatrunek.

Oparzenia słoneczne:
oczyścić oparzone miejsce,
raz lub dwa razy dziennie aplikować cienką warstwę preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę nie dotykając jej dozownikiem. Nie
wcierać.
jeśli to konieczne stosować opatrunek.

Drobne rany:
oczyścić i zdezynfekować ranę,
raz lub dwa razy dziennie aplikować cienką warstwę preparatu Help4Skin Gojenie oparzeń na ranę nie dotykając jej dozownikiem. Nie
wcierać.
jeśli to konieczne stosować opatrunek.

 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 natychmiast przerwać stosowanie.
Help4Skin Gojenie oparzeń nie należy stosować na duże otarcia (większe niż 20 cm2).
Help4Skin Gojenie oparzeń może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące
się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami. Nie stosować Help4Skin Gojenie oparzeń 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 oparzeń 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).

Producent:

OYSTERSHELL NV
NIJVERHEIDSWEG 10
9820 MERELBEKE BELGIA
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DYSTRYBUTOR

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
83-200 Starogard Gdański
ul. Pelplińska 19
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