
Sekret je absorbován v koloidní vrstvě
náplasti za současného vytváření gelu,
který zajišťuje přirozené klima pro hojení
rány s vlhkostí a požadovanou teplotou.

                       NÁPLAST DĚLENÁ NA PUCHÝ ŘE
(hydrokoloidní)

zabraňuje vzniku infekce u ošetřených puchýřů
hojí vzniklé puchýře • tiší bolest

k prevenci puchýřů
Hydrokolidní náplast přináší převratnou technologii při ošetření puchýřů, jež se projevují zarudnutím nebo jsou
již vzedmuty tekutinou. Puchýře je zbytečné propichovat. Sekret je absorbován v koloidní vrstvě náplasti za
současného vytváření gelu, který zajišťuje přirozené klima pro hojení rány s vlhkostí a požadovanou teplotou.
Současně vytvoří optimální ochranu proti otlaku.

Na základě smluvní objednávky lze dodávat komponenty balené po 10ti kusech v PE sáčku.

Návod: Náplast přiložte na puchýř. Po přiložení náplast přitiskněte a prohřejete
dlaní pro lepší přilnutí. Proti případnému shrnutí lze náplast chránit ponožkou nebo
punčochou. Náplast neodstraňujte, vyčkejte zhojení puchýře. Náplast může být
přiložena 3 až 7 dnů. Pokud je místo ještě citlivé použijte další náplast. Použijte na
puchýře nebo rány neinfikované s mírnou sekrecí ve fázi granulace (hojení).
Nepoužívejte na puchýře, které již vykazují známky infekčního zánětu !!!

Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C.

Distribuce pro ČR: PERCOM® spol. s r.o., Radyňská 27 – 29, 326 00 Plzeň, CZ14702631, INFO: 377 456 276,
e-mail: percom@centrum.cz,   www.percom.cz.   Výrobce: ASO Europe B.V., 6546 AS Nijmegen, Nizozemsko

Balení :
1. Na puchýře  Esac 1  - 20 EU sáčku v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40cm= 720 EU sáčků
2. Na puchýře MIX 5   - 60 krabiček v hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 480 krabiček

Komponenta:
8595041649209 N.hydrokoloidní 29x59

Komponenta:
8595041649308 N. hydrokoloidní 21x42

Komponenta:
8595041649223 N. hydrokolidní 17x48

8595041649506 N. Na puchý ře MIX 5
OBSAH: 5 ks náplastí
(2 kusy 29 x 59 mm, 3 kusy 21 x 42 mm)

8595041649315 N. Na puchý ře Esac 1
OBSAH: 1 ks náplasti 21 x 42 mm

8595041649506 N. Na puchý ře MIX 5
OBSAH: 5 ks náplastí
(2 kusy 29 x 59 mm, 3 kusy 21 x 42 mm)


