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Naranyl, spray, 50 ml
 

Cena: 28,79 zł

Opis słownikowy

Postać spray

Producent Novascon

Rejestracja Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Srebro

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Naranyl, spray, 50 ml

Naranyl spray to wyrób medyczny pod postacią spray'u o właściwościach antybakteryjnych i antyseptycznych. Działa wspomagająco w
leczeniu uszkodzeń skóry. Produkt ma szerokie zastosowanie – hamuje niewielkie krwawienia, działa dezynfekująco, zmniejsza
odczuwanie bólu, nawilża i pielęgnuje podrażnioną skórę, Preparat przyspiesza gojenie ran dzięki ochronnemu filmowi, który tworzy na
ich powierzchni. Ochrania je również przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrzych.

Skład Naranyl, spray, 50 ml

Woda, gliceryna, karboksymetylochitozan, hialuronian sodu, srebro.

Działanie Naranyl, spray, 50 ml

Główny składnik preparatu – chitozan (organiczny związek chemiczny z grupy polisacharydów) – charakteryzuje się szerokim spectrum
działania. Jego właściwości polegają na wytworzeniu na skórze warstwy ochronnej. Bariera ta zapobiega przenikaniu drobnoustrojów do
wnętrza rany, chroniąc tym samym przed zakażeniem. Ponadto, wyrób stymuluje procesy regeneracji skóry. Poprzez absorpcję wysięku,
skutecznie hamuje krwawienie. Kwas hialuronowy zawarty w produkcie wspiera i przyspiesza regenerację naskórka. Dzięki temu, rana
goi się szybciej a powstałe podczas gojenia blizny są mniej widoczne. Dodatek srebra koloidowego nadaje wyrobowi właściwości
antybakteryjne i antyseptyczne. Z kolei gliceryna pomaga odpowiednio nawilżyć skórę i osłonić delikatny naskórek.
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Wskazania Naranyl, spray, 50 ml

Preparat może być stosowany wspomagająco w przypadku:

drobnych ran (takich jak: zadrapania, skaleczenia, pęknięcia, otarcia),
oparzeń I stopnia.

Dawkowanie Naranyl, spray, 50 ml

Przed użyciem wstrząsnąć kilka razy buteleczką z wyrobem.
Pierwsze użycie wymaga kilkukrotnego naciśnięcia dozownika celem wypełnienia go płynem.
Aplikator skierować na uszkodzony obszar i spryskać go.
Preparat aplikować w odległości ok. 10 cm od rany.
Alternatywnie można przecierać ranę nasączonym wyrobem wacikiem.
Stosować 2-3 razy dziennie po 2-4 dawki w zależności od potrzeb.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Stosować maksymalnie przez 7 dni.
Jeśli działanie wyrobu jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skonsultować ten fakt z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania Naranyl, spray, 50 ml

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu,
Nie stosować w przypadku otwartych i sączących się ran.
Produkt tylko do użytku zewnętrznego – nie wprowadzać do innych otworów ciała, takich jak nos czy oko.

Informacje dodatkowe Naranyl, spray, 50 ml

W razie kontaktu z oczami, należy obficie przemyć je wodą.
Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi reakcja alergiczna bądź inne niepożądane objawy, należy zaprzestać stosowania wyrobu i
skonsultować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania wyrobu i w
razie konieczności skonsultować się z lekarzem.

Produkt przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.
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