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SUTRIHEAL FORTE 5% maść 15 g
 

Cena: 23,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 g

Postać -

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSutriHeal® to maść do gojenia zakażonych i niezakażonych ran na drobne skaleczenia, zranienia i otarcia.SutriHeal® zawiera
jedyną na polskim rynku formułę kwasów żywicznych i lignanów o potwierdzonej skuteczności przeciwbakteryjnej1. Nie zawiera
antybiotyku i jest rekomendowana przez ekspertów2 w dziedzinie leczenia ran.DziałanieSkuteczność maści opiera się na biologicznej
aktywności składników, posiadających wielokierunkowe działanie. Nie zawiera antybiotyku i nie wywołuje
oporności.Wskazania:SutriHeal Forte 5% stosowana jest w celu przyspieszenia gojenia zakażonych i niezakażonych ran, jak:· Rany ostre
(skaleczenia, zadrapania, zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne),· Rany powierzchniowe (problemy podologiczne, otarcia, pęknięcia
naskórka, powierzchniowe uszkodzenia naskórka),· Rany przewlekłe (odleżyny, oparzenia, zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia
podudzi).Zalety maści SutriHeal:· Na każdą ranę· Rekomendowana przez ekspertów w leczeniu ran2· Nie zawiera antybiotyku i nie
wywołuje oporności· Skuteczność maści została potwierdzona w badaniach1· Można stosować u dzieci powyżej 3. roku życia·
Możliwość długotrwałego stosowaniaSposób użyciaKrok 1Obszar skóry ze zmianami należy w miarę możliwości oczyścić przed
nałożeniem maści SutriHeal® – w tym celu można użyć np. produktu SutriSept® w Solution Płyn na rany.Krok 2Maść SutriHeal® należy
nałożyć bezpośrednio na ranę w postaci cienkiej warstwy (1-2 mm).Krok 3Obszar rany może zostać odkryty lub można go zabezpieczyć
dowolnym opatrunkiem.Krok 4Po każdej zmianie opatrunku należy ranę oczyścić z pozostałości maści, używając np. SutriSept®
Płyn.Aplikację maści można powtarzać 1 lub 2 razy dziennie do całkowitego zagojenia się rany. Unikać dostania się maści do oczu lub
ust.SkładSkład maści oparty jest na unikalnej 4-składnikowej formule kwasów żywicznych i lignanów:· Diterpenoidy (m.in. Kwas
abietynowy, dehydroabietynowy)· Kwas p-kumarowy· Lignany· Podłoże maści – makrogol (PEG) 400 i 3350, glicerol
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