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ÚČEL POUŽITÍ:

Hydrofilní gel k ošetření povrchových poranění kůže.

PROČ POUŽÍVAT HemaGel® K OŠETŘENÍ RAN?

• chemicky váže kyslíkové radikály, které vznikají v průběhu procesu hojení ran
• kryje ránu před sekundární infekcí z venčí
• utváří na ráně pružnou mechanickou ochrannou vrstvu
• vytváří vhodné prostředí pro granulace včetně snižování sekrece

SLOŽENÍ:

HemaGel® je hydrofilní gel složený z kopolymeru 2-hydroxyethylmetakrylátu obsahujícího polymerně vázané stericky stíněné aminy
(HEMA-HAS), makrogolu a čištěné vody (aqua purificata). HemaGel® je vyvinutý Ústavem Makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

JAK POSTUPOVAT PŘI POUŽITÍ GELU:

• Očistěte ránu od mechanických nečistot, např. částeček prachu, zbytků předchozích léčebných materiálů, které by mohly následně

dráždit a poškozovat ránu.

• Rozetřete tenkou vrstvu gelu (cca 1 mm) po celé ploše spodiny rány s mírným přesahem na zdravou pokožku. Gel přilne na spodinu

rány a postupně absorbuje sekrety a další tekutiny z rány.

• Ránu překryjte nesavým materiálem (např. mastným tylem dostupným v lékárně) a následně fixujte obinadlem nebo gázovým

čtvercem a náplastí. Drobná poranění po nanesení gelu kryjte polštářovou náplastí.

• Účinek gelu se projevuje bobtnáním. Unikátní technologie gelu zabraňuje přilepení k ráně a tím umožňuje i velmi snadné

odstranění bez bolesti jemným setřením nebo opláchnutím.

• Převaz provádějte dle potřeby po 12 - 48 hodinách. Vždy dle stavu rány a průsaku sekundárního krytí nebo pokynů ošetřujícího.

CÍLOVÁ SKUPINA A OMEZENÍ POUŽITÍ:

Výrobek je určen pro dospělé pacienty.
Těhotenství a laktace: Z důvodu absence klinických studií spojených s použitím u těhotných a kojících žen je HemaGel možný použít
pouze po konzultaci s lékařem.
Použití u dětí: Z důvodu absence klinických studií spojených s použitím u dětí je HemaGel možný použít pouze po konzultaci s lékařem.
V případě, že se vyskytne lehké kožní podráždění (např. lehké svědění nebo mírné pálení) u osob se zvýšenou citlivostí nebo po aplikaci
na citlivá místa (např.okolo očí), přerušte léčbu a kontaktujte svého lékaře.

UPOZORNĚNÍ:

V případě výskytu vedlejších nežádoucích účinků (zvýšená bolestivost, zarudnutí apod.) přerušte léčbu a kontaktujte ošetřujícího lékaře.
Chraňte před dětmi! Pouze pro vnější použití. Nepoužívejte vnitřně! Nepoužívejte po uplynutí exspirační doby uvedené na tubě. Nepoužitý
prostředek n
 ebo prostředek s prošlou exspirací vraťte do lékárny. Použití u dětí, těhotných a kojících se doporučuje po konzultaci s lékařem.
Výrobek na ránu aplikujte nejdéle po dobu 30 dnů. Použití delší než 30 dnů konzultujte s lékařem. Po každém použití tubu pečlivě uzavřete.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v suchu při teplotě 15-25 °C.

BALENÍ:

Tuba 5 g, 30 g, 100 g.
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