Akutol™ Odstraňovač náplastí sprej, 35 ml, 150 ml

AKUTOL™ SPREJ NA ODSTRANĚNÍ NÁPLASTÍ
Zamezí bolesti spojené s odstraněním náplasti. Pomáhá
rychle a snadno náplast sejmout. Pro domácí i profesionální
péči.
K snadnému odstranění krycích a transdermálních náplastí,
adhesivních obvazů a jiných zdravotnických pomůcek lepených na povrch těla (nikotinové náplasti, EKG elektrody,
kanyly, kinesio tejpovací pásky a jiné).
Je bezpečný a šetrný k pokožce. Beze zbytku se vypaří.
Nemá vliv na proces hojení rány a rána jej nemůže vstřebat.
Působí jemně i na citlivou a velmi suchou, popraskanou nebo
porušenou pokožku.
POUŽITÍ
Pokožka v okolí náplasti by měla být čistá a suchá před po
užitím spreje. Sprej nastříkejte na náplast ze vzdálenosti
10–15 cm od pokožky. Na propustnou náplast aplikujte v dostatečném množství, které ošetřené místo provlhčí. Vyčkejte
10-15 sekund a náplast rychlým pohybem sejměte. U nepropustné náplasti nastříkejte na roh náplasti, po několika vteřinách roh odejměte a postup opakujte do úplného odstranění.

Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Uchovávejte v chladu. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo
jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Sprej nevdechujte. Chraňte oči před zásahem
spreje. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného dvora
jako nebezpečný odpad.
DOBA POUŽITELNOSTI
Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.
INGREDIENTS
Hexamethyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopentasiloxane.
VÝROBCE
AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno,
Česká republika, IČ: 64259838. www.akutol.cz

AKUTOL™ Odstraňovač náplastí je možné použít pro celou
populaci, pro malé i novorozené děti, pro diabetiky. Použití
u těhotných a kojících žen konzultujte s lékařem. Nepoužívejte v případě alergické reakce na některou z obsažených
složek přípravku. U chronických ran používejte z hygienických
důvodů pro jednoho pacienta.
UPOZORNĚNÍ
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými
povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
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AKUTOL™ SPREJ NA ODSTRÁNENIE NÁPLASTÍ
Odstráni bolesť spojenú s odstránením náplastí. Pomáhá
rýchlo a jednoducho náplasť odstrániť. Pre domácu i pro
fesionálnu starostivosť.
K jednoduchému odstráneniu krycích a transdermálnych náplastí, adhezívnych obväzov a iných zdravotníckych pomôcok
lepených na povrch tela (nikotínové náplasti, EKG elektródy,
kanyly, kinesio tejpovacie pásky a iné). Je bezpečný a šetrný
k pokožke. Vyparuje sa bez zvyškov. Nemá vplyv na proces
hojenia rany a rana ho nevstrebáva. Pôsobí jemne i na citlivú
a veľmi suchú popraskanú pokožku.
POUŽITIE
Pokožka v okolí náplasti by mala byť čistá a suchá pred použitím spreja. Sprej aplikujte na náplasť zo vzdialenosti 10–15 cm.
Na priepustnú náplasť aplikujte v dostatočnom množstve,
ktoré ošetrované miesto prevlhčí. Počkajte 10–15 sekúnd
a náplasť rýchlym pohybom odstránite. U nepriepustnej
náplasti aplikujte na roh náplasti a po niekoľkých sekundách
roh odlepte. Postupne opakujte nástrek a odlepovanie časti
náplasti do úplného odstránenia. Akutol™ odstraňovač náplastí
je možné použiť pre celú populáciu, pre deti i pre diabetikov.
Použitie u tehotných a dojčiacich žien konzultujte so svojím
lekárom. Nepoužívajte v prípade alergickej reakcie na niektorú
z obsiahnutých zložiek produktu. U chronických rán používajte
z hygienických dôvodov jeden produkt u jedného pacienta.
UPOZORNENIE
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla,
horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov

zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný
zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani
po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením.
Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu
detí. Sprej nevdychujte. Chráňte oči pred zásahom spreja.
Odstráňte obsah/nádobu odovzdaním do zberného dvora
ako nebezpečný odpad.
DOBA POUŽITEĽNOSTI
Spotrebujte najneskôr do dátumu uvedeného na dne nádobky.
INGREDIENTS
Hexamethyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopen
tasiloxane.
DISTRIBÚTOR PRE SR:
AVEPHARMA S.R.O., Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava,
Slovensko, www.avepharma.eu
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