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Paski Steri Strip białe box 8 szt.
 

Cena: 10,96 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 szt.

Postać -

Producent 3M HEALTH CARE

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Viscoplast Steri-Strip, paski do zamykania ran, 8szt.

kolor: biały

Działanie
wytrzymałe, nieinwazyjne i łatwe w użyciu,
idealne do zabezpieczenia, zamykania i pomocy w leczeniu małych cięć i ran,
łatwa aplikacja I dobre efekty kosmetyczne,
z hipoalergicznym klejem.

Sposób użycia
Oczyścić miejsce w promieniu przynajmniej 5 cm od brzegów rany i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Listek zgiąć wzdłuż perforowanej linii i oderwać krawędź.
Zbliżyć starannie do siebie oba brzegi rany I rozpoczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadle do rany. Unikać naprężania
podczas przyklejania.
Zastosować kilka pasków w niewielkich odstępach 2-3 mm od siebie.
W celu usunięcia paska należy ostrożnie ściągnąć oba końce w kierunku miejsca cięcia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
W przypadku gdy rana jest głęboka i nieprzerwanie krwawi należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc lekarską.
Pasków do zamykania ran nie należy przyklejać na naciągniętej skórze - może to spowodować uszkodzenie mechaniczne lub
zaczerwienienie miejsca aplikacji.

Zastosowanie jakiegokolwiek przylepca lub pasków typu do zamykania ran może spowodować oderwanie naskórka podczas ich
usuwania.
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Paski do zamykania ran nie mogą być stosowane w miejscach zabrudzonych, zainfekowanych lub ran kłutych.
Skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów zakażenia: gorączka, ból, obrzęk, świąd, wysypka lub pieczenie.
Paski do zamykania ran nie mogą być stosowane na tłustą, wilgotną i nadmiernie owłosioną skórę ani pod naprężeniem.
Produkt ten nie jest przeznaczony do stosowania i sprzedaży w sposób inny, niż wskazany w opisie.
Produkt wyrzucić po użyciu. Nie używać ponownie.

Możliwe działania niepożądane
Tak jak w przypadku wszystkich produktów samoprzylepnych stosowanych na skórę, u niewielkiej liczby osób może wystąpić
tymczasowe odbarwienie skóry po usunięciu.
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