NÁPLAST DĚLENÁ AQUA STOP
chraňte svá zranění při koupání • do sladké i slané vody
přilne po celém obvodu • průhledný film
Náplast určená k použití do vody. Jedná se o speciální náplast, kdy po jejím přiložení je nutno odstranit krycí a
vyztužovací část. Vlastní páska je vyrobena z jemné průhledné neperforované prodyšné folie. Použité lepidlo je
nedráždivé, vodostálé. Současně je náplast opatřena polštářkem, který k poranění kůže přilne, ale nepřilepí se.
Jedna z mála náplastí na českém trhu, která skutečně vyhovuje všem normám pro náplasti určené do vody.

Komponenta:

Komponenta:

8595041653107 N. AQUA STOP 25 x 63

8595041652100 N. AQUA STOP 38x38

Na základě smluvní objednávky lze dodávat komponenty
balené po 50 kusech v PE sáčku

8595041652117 N. Aqua Stop Esac 5
OBSAH: 5 ks náplasti 38 x 38 mm
Každé balení v papírové krabičce
obsahuje náplasti v plastovém
sáčku. To umožní jejich uchování v
neporušeném stavu; každý má jistě
zkušenost s rozpadlou krabičkou a
rozsypanými náplastmi.
8595041655903 N. Aqua Stop MIX 12
OBSAH: 12 ks náplastí

8595041655903 N. Aqua Stop MIX 12
OBSAH: 12 ks náplastí

(6 kusů 25 x 63 mm, 6 kusů 38 x 38 mm)

(6 kusů 25 x 63 mm, 6 kusů 38 x 38 mm)

NOVINKA: Dětská náplast do vody

Návod: Poranění umyjte v pitné vodě, podle potřeby vydesinfikujte.
Osušte kůži po obvodu poranění a přelepte náplastí.
1. Sejměte papír chránící lepivou stranu náplasti a přiložte náplast, tak aby polštářek zakryl poranění.
2. Po nalepení náplasti odstraňte z jejího povrchu ochrannou fólii.
3. Poranění je nyní překryto tenkým průhledným filmem zabraňujícím pronikání vody ke zranění
Pokud později již nebudete místo s poraněním vystavovat účinkům vody, nahraďte náplast
Aqua Stop náplastí Praktik.

Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C.

8595041652216 N. Aqua Stop MIX 16
OBSAH: 16 ks náplastí (27 x 57 mm)

Výrobce: PERCOM® spol. s r.o., Radyňská 27 – 29, 326 00 Plzeň, CZ14702631, INFO: 377 456 276,
e-mail: percom@centrum.cz, www.percom.cz.
Balení :
1.
2.

AQUA STOP MIX 12 – 60 krabiček v hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 480 krabiček
AQUA STOP Esac 5 – 20 EU sáčku v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40cm= 720 EU sáčků

