
 
•  

•  

•  

•  

 
•  

•  

•  

 
 

 

 

 

 
 

Počet ks 
v baleníBaleníPopisKód pro 

objednání

28 ml / sprej 1
50

50

3 ml / tampón

1 ml / ubrousek

 

 

SECURA  NO-STING BARRIER FILM



a pohodlnou aplikací

Wound Management
Smith & Nephew 
Medical Ltd
10 1  Hessle Road
Hull HU3 2BN
England

T 44 (0) 1 482 2251 81
F 44 (0) 1 482 328326

www.smith-nephew.com

Výhody
Voděodolný
Postižená oblast kůže se může snadno omývat, aniž by se narušil tekutý obvaz rány.

Pohodlný a elastický

jako např. na kloubech.

Indikace
OPSITE Spray se používá na různé malé suché rány, obzvláště je vhodný na:
•   řezné rány malého rozsahu, odřeniny a popáleniny,
•   suché rány po šití,

•   po  vyjmutí stehů,
•   přes místa očkování,
•   přes neporušené puchýře,

Opatření

Návod k použití
Aplikace

Odstranění

Kontraindikace

OPSITE Spray je průhledný a rychleschnoucí  tekutý obvaz, který se snadno 
a pohodlně aplikuje.  Tenká vrstva pomáhá chránit suché chirurgické a povrchové 
rány. OPSITE Spray je permeabilní pro vodní páru a vzduch, umožňuje okolní
pokožce dýchat a tím zabraňuje maceraci kůže.

Nevdechujte. Používejte v dobře odvětraných prostorách. Vyhněte 
se kontaktu s očima. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavý materiál. 
Nádobka je pod tlakem: chraňte před přímým sluncem a nevystavujte teplotám přes 
50°C. Nepropichujte nebo nepalte ani po spotřebování obsahu. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Není určen pro použití s medicínskými přípravky. Pouze pro vnější použití. 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Při použití s jodovým 
roztokem a přikrytím okluzivním obvazem může dojít k zčervenání kůže. Při použití na 
místa přenosu kožních štěpů je nezbytně nutné ponechat adekvátní místa přenosu 
bez spreje a umožnit tak dostatečný odtok seromu.

Sprej před použitím překlopte a stříkejte na určené místo stejnoměrně ze vzdálenosti 
nejméně 15 cm. Pro dosažení lepšího výsledku vytvořte aplikací spreje  několik 
tenkých vrstev.

Krytí lze po úplném zaschnutí sloupnout nebo nechat samovolně rozložit. 
Možné je také odstranění za pomoci odstraňovače náplastí.

Nepoužívejte s plastovými intravaskulárními zařízeními. Nepoužívejte u dětí 
do 18 měsíců. 

TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ  CHLORO-FLUORO-KARBONOVÉ 
PROPELANTY.

Popis

66004978 
66004980  240 ml 1

1100 ml 

Počet ks v baleníKód pro 
objednání
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