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NARANYL Spray 50 ml
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

NARANYL Spray 50 ml

Wyrób medyczny pod postacią spray&apos;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:
Woda, gliceryna, karboksymetylochitozan, hialuronian sodu, srebro.

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.

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

Stosować 2-3 razy dziennie po 2-4 dawki w zależności od potrzeb.
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Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Stosować maksymalnie przez 7 dni.

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.

Kobiety w ciąży i karmiące przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Produkt nie nadaje się do stosowania przez dzieci poniżej 3. roku życia. U dzieci starszych wyrób stosować pod nadzorem osoby
dorosłej.
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