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ADVASIL Opatrunek silikonowy na blizny 10 x 10 cm 1 sztuka
 

Cena: 64,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent KIKGEL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisADVASIL Opatrunek silikonowy na blizny 10 x 10 cmOpatrunek wykonany z medycznego, adhezyjnego żelu silikonowego,
stosowany w leczeniu blizn i keloidów oraz nowo wyleczonych ran. Advasil conform wykonany jest z medycznego silikonu
przeznaczonego do kontaktu ze skórą. Składa się on z warstwy dopasowującego się, przezroczystego żelu silikonowego (Silfix®) oraz
zewnętrznej poliuretanowej ochronnej warstwy. Prowadzone badania dowiodły, że plastry silikonowe w dużym stopniu zapobiegają
tworzeniu się keloidów lub niwelują te, które już powstały. Wczesne zastosowanie opatrunku zwiększa szansę prawidłowego zagojenia
się rany. Opatrunek Advasil conform stosuje się jako środek zapobiegawczy w momencie zamknięcia (zabliźnienia się) rany lub jako
środek leczniczy przy pierwszych symptomach pojawiania się blizny przerostowej.CechySamoprzylepna silikonowa warstwa
żelowaKomfortowy i elastycznyMożliwość mycia po aplikacjiWielokrotnego użytku, nawet do 28 dniŁatwe i bezbolesne
usuwanieOFERTA DOTYCZY SPRZEDAŻY 1 SZTUKISposób użyciaWyjąć Advasil conform z opakowania, odkleić zabezpieczającą folię i
położyć opatrunek na bliznę stroną z żelem. W przypadku mniejszych blizn można dociąć taką część opatrunku Advasil conform, jaka
pokryje w całości miejsce blizny. Przy dużych bliznach Advasil conform można układać tuż obok siebie. W celu dodatkowego
zabezpieczenia Advasil conform można zabezpieczyć taśmą, bandażem lub filmem poliuretanowym.Zaleca się mycie opatrunku Advasil
conform przynajmniej raz dziennie w roztworze ciepłej wody i łagodnego mydła. Należy unikać intensywnych detergentów, ponieważ
mogą one doprowadzić do kruszenia się silikonu i/lub podrażnienia skóry. Delikatnie osuszać opatrunek za pomocą łagodnej ściereczki.
Przed ponowną aplikacją lub podczas przechowywania trzeba zwrócić uwagę, aby opatrunek był całkowicie suchy. Przechowywać w
oryginalnym opakowaniu. Ważne, aby skóra pod opatrunkiem była czysta i sucha, codziennie należy przemywać obszar
skóry.Częstotliwość zmian opatrunkuCzas utrzymania opatrunku na skórze powinien być stopniowo zwiększany, początkowo jednak
opatrunek należy utrzymywać na bliźnie maksymalnie do dwóch godzin. Okres aplikacji należy wydłużać po dwie godziny dziennie, aż
możliwe będzie pozostawienie Advasil conform na 24 godziny. Jeśli podczas kontaktu opatrunku ze skórą powstanie jakiekolwiek
podrażnienie lub alergia należy zasięgnąć porady lekarskiej. Jeżeli żel zacznie ulegać rozwarstwieniu należy go odstawić i użyć nowy
opatrunek.
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