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AKUTOL™ HYDROGEL SPRAY
HYDROKOLOIDNÍ GEL NA RÁNY • BEZ PARABENŮ

INDIKACE
Akutol™ HYDROGEL SPRAY je hydrokoloidní gel na rány bez 
parabenů určený pro péči o lokální suché či vlhké rány. Akutol™ 
HYDROGEL spray je zdravotnický prostředek, který nepřímo 
podporuje hojení ran tím, že reguluje mikroprostředí v ráně. 
Je určen na akutní či chronické rány, jako jsou například:
•  povrchové popáleniny
•  odřeniny
•  chirurgické rány
•  proleženiny (dekubity)
•  otevřené rány na dolních končetinách (vředy)

Akutol HYDROGEL spray se může rovněž používat na vředy 
a rány vzniklé v souvislosti se syndromem diabetické nohy. 
Pacienti s diabetem, kteří mají problémy s dolními končetinami, 
by se měli poradit s lékařem, než začnou Akutol HYDROGEL 
spray používat.

VLASTNOSTI A SLOŽENÍ
Akutol™ HYDROGEL SPRAY obsahuje kyselý karbomer sta-
bilizovaný karnosinem, což je zásaditý peptid přirozeně se 
vyskytující v pokožce. Aplikace tohoto karbomeru na suché 
rány, jako jsou odřeniny a chirurgické rány má okluzivní úči-
nek: brání odpařování vlhkosti a snižuje ztrátu tekutin přes 
epidermis. Karnosin působí jako pufr na kyselé polymery a má 
také antioxidační účinky. Karbomer absorbuje přebytečnou 
tekutinu z vlhkých, exsudativních ran. Akutol™ HYDROGEL 
spray má chladivé účinky, vytváří měkkou kontaktní plochu 
s náplastí či obvazem a je nelepivý.

Složení
kyselý koloidní karbomer, karnosin, voda, benzoát sodný, 
sorban draselný.

NÁVOD K POUŽITÍ

Uzavřené rány
•  očistěte a vydezinfikujte plochu, kterou budete ošetřovat
•  naneste Akutol™ HYDROGEL spray na ránu, aniž byste se 

jí dotkli nádobkou 
•  v případě potřeby přikryjte obvazem či náplastí

Otevřené rány
•  ránu očistěte a vydezinfikujte 
•  opatrně poklepáním osušte 
•  naneste na ránu silnou vrstvu (0,5–0,75 cm), aniž byste se 

jí dotkli nádobkou 
•  přikryjte obvazem či náplastí 
•  nejméně jednou denně potřete novou vrstvou gelu a vy-

měňte obvaz či náplast 
•  jakmile se na ráně objeví strup, omezte použití Akutol 

Hydrogel spraye

Pozor – Popáleniny: nejprve chlazení vodou, až poté další 
kroky.

Akutol™ HYDROGEL SPRAY není prvním opatřením v případě 
popálenin! Ihned ránu začněte ochlazovat vlažnou tekoucí 
vodou po dobu asi dvaceti minut. To je třeba provést co nej-
rychleji, protože příznivý účinek se postupem času snižuje 
a asi po 30 minutách zcela mizí. Aby nedošlo k podchlazení, 
nedoporučuje se použít studenou vodu, zejména pokud 
je popálena velká plocha těla. Akutol™ HYDROGEL spray 
použijte později, až po správném vyhodnocení závažnosti 
popálenin. Akutol™ HYDROGEL spray může být používat 
na povrchové popáleniny: popáleniny postihující epidermis 
anebo dermis, které se obvykle projevuje otokem, zarudlou 
pokožkou a puchýři.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
Přípravek nepoužívejte v případě přecitlivělosti nebo alergie na 
kteroukoliv ze složek. Ve velmi vzácných případech bylo hlá-
šeno podráždění pokožky. Pokud se objeví podráždění nebo 
alergická reakce, ihned zastavte léčbu. Nepoužívejte Akutol 
HYDROGEL spray na obličej, oči, oční víčka ani na sliznice.

Vždy se poraďte s lékařem
•  v případě větších, rozsáhlejších nebo velmi hlubokých ran
•  v případě malých, vysoce infikovaných ran
•  v případě pomalu se hojících ran nebo při riziku komplikací.

V takových případech může Akutol™ HYDROGEL spray pomoci, 
ale rozhodně nestačí jako jediný způsob léčby.

Pouze pro zevní použití.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí data použitelnosti (uve-
deno na obalu).

UCHOVÁVÁNÍ
Výrobek uchovávejte při teplotách od 5 °C do 25 °C. Ucho-
vávejte mimo dosah dětí.

BALENÍ
Akutol HYDROGEL spray je k dispozici jako sprej, dávkovač 
nebo tuba.
Na trhu se nemusí vyskytovat všechny typy balení.

První střiknutí u nového výrobku může být velmi silné.
Nejprve sprej vyzkoušejte (například na pootevřené ruce) až 
poté použijte na ránu.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte 
nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného 
ohně ani na žhavé předměty. Chraňte před slunečním zářením 
a nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám 
přesahujícím 50 °C.

 znamená, že dávkovač splňuje požadavky směrnice Rady 
75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích a jejich příloh.
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AKUTOL™ HYDROGEL SPRAY
BEZ PARABENŮ
BEZ PARABÉNOV

•  povrchové popáleniny / povrchové popáleniny
•  odřeniny / odreniny
•  proleženiny / preležaniny
•  otevřené rány na dolních končetinách /
 otvorené rany na dolních končatinách

Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke
BELGIUM

DISTRIBUTOR
AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno,
www.akutol.cz
 
DISTRIBÚTOR PRE SR
AVEPHARMA, s. r. o., POLUS TOWER, Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava, www.avepharma.eu

Neobsahuje parabeny / Neobsahuje parabény

CZ/VAROVÁNÍ:
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte 
nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného 
ohně ani na žhavé předměty. Chraňte před slunečním zářením 
a nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo 
dosah dětí.
 
SK/VAROVANIE:
Nádoba je pod tlakom: po zahriatí sa môže roztrhnúť. Ucho-
vávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvore-
ného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte 
do otvoreného ohňa alebo na žeravé povrchy. Neprepichujte 
alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte 
pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
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