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Asept Aerosol d/dezynf.sk. płyn 100 ml
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Producent VITABALANS OY

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Asept spray antyseptyczny, 100 ml

Opis
Asept spray antyseptyczny

Wyrób medyczny,
Do stosowania u dzieci i dorosłych, bez ograniczeń wiekowych.
Płyn w aerozolu do dezynfekcji skóry, ran, zadrapań. Pomocny w przypadku uszkodzeń skóry, ran, zadrapań, oparzeń słonecznych i
ukąszeń owadów. Nie szczypie, nie piecze, nie plami.

Skład
Woda, alkohol denaturowany, chlorek cetylpirydyny.

Działanie
Asept to środek o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym, który oczyszcza i dezynfekuje skórę.

Wskazania
Wyrób medyczny Asept spray antyseptyczny jest wskazany do stosowania do dezynfekcji:
Skóry, ran, zadrapań itp.,
Skóry po oparzeniach słonecznych,
Po ukąszeniach owadów,
Do pielęgnacji pępka noworodka.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Rany, zadrapania i uszkodzenia skóry:
Najpierw należy oczyścić skórę wokół rany wacikiem nasączonym płynem Asept. Następnie należy przemyć ranę dużą ilością płynu
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 Asept. Spowoduje to mechaniczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z rany.
Skóra po ukąszeniach owadów i poparzona słońcem:

Przemyć skórę wacikiem nasączonym płynem Asept.
Unikać kontaktu z oczami!

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Unikać kontaktu wyrobu z oczami!
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
VITABALANS
Kalwaryjska 69
Kraków

 

Galeria
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