
AKUTOL™  STOP sprej, 60 ml

AKUTOL™ STOP SPREJ

ZASTAVOVAČ KRVÁCENÍ S ALGINÁTY
•  zastavuje drobné krvácení
•  zklidní poraněné místo

Zdravotnický prostředek AKUTOL™ STOP sprej se používá 
k zastavení krvácení drobných povrchových poranění. Sprej 
vytvoří prachovou vrstvu, která sráží a absorbuje krev za 
vzniku hydrogelu. Hydrogel chrání ránu, zklidní poraněné 
místo a podporuje přirozený proces hojení.

URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ
Sprej k zastavení krvácení drobných povrchových poranění.

INDIKACE
AKUTOL™ STOP sprej se používá k zastavení krvácení (He-
mostasis) drobných povrchových poranění.

KONTRAINDIKACE
Není určen na silné krvácení, na hluboké nebo infikované 
rány a popáleniny. Nepoužívat na obličej. Zabránit kontaktu 
s očima a sliznicemi. Nepoužívat u kojenců a dětí do 3 let! 
Nedoporučuje se používat při známé přecitlivělosti na ob-
sažené složky.

ZAMÝŠLENÝ UŽIVATEL:
Pro celou populaci, pro všechny věkové kategorie, pro děti 
od 3 let věku a pro diabetiky. Použití u těhotných a kojících 
žen konzultujte s lékařem.

ZAMÝŠLENÉ MÍSTO APLIKACE
AKUTOL™ STOP je určen na všechny části těla s výjimkou 
obličeje, není určen pro ošetření sliznic a přirozených tělních 
otvorů.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ, ZPŮSOB POUŽITÍ
Čtěte pokyny pro bezpečné použití. Očistěte postižené místo 
a nádobku spreje intenzívně protřepejte! Během nástřiku držte 
nádobku ve svislé poloze dnem dolů! Zastavovač aplikujte 
stiskem rozprašovače ze vzdálenosti 15–20 cm od povrchu 
těla. Sprej naneste na celou plochu poraněného místa a nechte 
zaschnout. Zastavovač vytvoří práškovou vrstvu, která absor-
buje a sráží krev za vzniku chladivého hydrogelu. Hydrogel 
chrání a zklidní poraněné místo a podporuje přirozený proces 
hojení. Podle potřeby nástřik opakujte do zastavení krvácení. 
Hydrogelová vrstva ze suché rány po čase sama odpadne. 
Zaschlou ránu je možné překrýt plastickým obvazem AKU-
TOL™ sprej nebo jiným druhem prodyšného krytí. Při prvním 
kontaktu může způsobit chvilkový pocit pálení.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST:
Při aplikaci nejezte, nepijte, nekuřte. Nepoužívejte v blízkosti 
ohně. Chraňte oči před zásahem spreje. Sprej nevdechujte. 

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto 
výrobkem by měla být hlášena výrobci a Státnímu ústavu 
pro kontrolu léčiv. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod 
tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, 
horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo 
jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po 
použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě 
přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte 
při teplotách 5–25 °C. Spotřebujte nejdéle do data uvedeného 
na dně nádobky. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného 
dvora jako nebezpečný odpad.

SLOŽENÍ
Methylal, Butane, Algin, Propane, Calcium Alginate, Stearal-
konium Hectorite, Alcohol Denat., Isobutane, PPG-2 Methyl 
Ether, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Hippophae Rhamnoides 
Fruit Extract, Aloe Ferox Leaf Extract, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Menthol.
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