
SECURA™  NO-STING BARRIER FILM 
Bariérový film v podobě spreje, ubrousku a tampónu. 
 
Popis produktu 
 
SECURA™ NO-STING BARRIER FILM je sterilní tekutý výrobek tvořící film, který obsahuje 
nedráždivé, rychle schnoucí rozpouštědlo.  
SECURA NO-STING bariérový film pomáhá chránit intaktní nebo poškozenou kůži před 
podrážděním způsobeným močovou a /nebo fekální inkontinencí, trávicími šťávami, secernací 
exsudátu z rány, lepícími prostředky a třením/oděrem. Při aplikaci na intaktní nebo poškozenou kůži 
vytváří tenkou přídavnou vrstvu na upevnění drenážních hadiček, externích katétrů, na okolí stomie a 
přilnavého krytí. Film je bezbarvý, průhledný a má dobrou propustnost kyslíku a výparů vlhkosti. 
 
Složení 
Hexamethyldisiloxan, akrylátový kopolymer. 
 
Indikace 
SECURA NO-STING BARRIER FILM je kapalina určena k použití jako výrobek tvořící tenkou 
filmovou vrstvu, která po aplikaci na intaktní nebo poškozenou kůži tvoří dlouhodobou voděodolnou 
bariéru. Tato bariéra působí jako ochranné rozhraní mezi kůží a tělesnými odpady, tekutinami, 
přilnavým krytím, drenážními hadičkami, externími katétry a okolím stomie. 
Výrobek lze rovněž použít na paty, lokty a další části těla, u kterých je nebezpečí podráždění 
následkem poškození třením nebo oděrem způsobeným vnějšími povrchy jako např. ložním prádlem 
nebo matrací. Výrobek lze použít u dospělých, dětí a také u kojenců od jednoho měsíce věku.  
 
Předběžná opatření 
1. Pokud se objeví jakékoliv známky podráždění (zarudnutí kůže, zánět) nebo přecitlivělost (alergické 
reakce), přestaňte používat a konzultujte se zdravotnickým odborníkem. 
2. Nepoužívejte u pacientů se známou alergií na jakoukoliv složku výrobku. 
3. Tento výrobek se nedoporučuje k použití na citlivých místech jako je okolí obličeje a očí, pokud    
není aplikace provedena pod dozorem zdravotnického odborníka. V případě nehody, řádně 
vypláchněte oči vodou.  
4. Nepoužívejte na infikovanou kůži. 
5. Obsah lahvičky ve spreji je sterilní do prvního použití. 
 
Varování 
SECURA NO-STING BARRIER FILM je hořlavý výrobek: používejte v dobře větraných prostorách. 
Vyhněte se použití v blízkosti ohně a jiných zdrojů vznícení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro 
vnější použití. 
 
Návod na použití 
 
Prosím dodržujte návod na použití, který jste obdrželi od Vašeho lékaře, sestry, nebo zdravotnického 
personálu. Pokud nebyly poskytnuty žádné pokyny, držte se návodu uvedeného níže: 
 
1. Před aplikací  SECURA NO-STING BARRIER FILM musí být kůže čistá a suchá. 
2. Tampón nebo ubrousek: Naneste rovnoměrný povlak přes celou oblast, jež chcete chránit. 
    Sprej: Držte trysku spreje ve vzdálenosti  10-15 cm od kůže a naneste hladký, rovnoměrný povlak 
filmu přes celou oblast, kterou chcete chránit, přitom pohybujte lahvičkou spreje pohybem jako při 
zametání. 
3. SECURA NO-STING BARRIER FILM zaschne během asi 30 vteřin. Pokud vynecháte část kůže, 
kterou jste zamýšleli pokrýt, počkejte, až již aplikovaná vrstva uschne a teprve pak naneste na 
vynechanou část. 
4. Pro maximální ochranu můžete aplikovat druhou vrstvu  SECURA NO-STING BARRIER 
FILM. Před použitím krytí nebo adhesivního výrobku na aplikovanou oblast nechte film zaschnout. 



5. Pokud se SECURA NO-STING BARRIER FILM aplikuje na oblast se záhyby kůže nebo na jinou 
oblast, kde dochází ke kontaktu kůže s kůží, zajistěte separaci oblastí, která jsou v kontaktu s kůží  a 
ponechte povlak spreje řádně zaschnout před návratem do normální polohy. 
6. V případě použití adhezivních produktů je nutná opětovná aplikace filmu při každé jejich výměně, 
protože lepidlo může způsobit poškození nebo odstranění filmové vrstvy. Zajistěte, aby před aplikací 
adhezivních produktů byl SECURA NO-STING BARRIER FILM zaschlý. 
7. Při použití výrobku jako ochrany před tělními tekutinami, výkalům, moči apod., nepoužívejte na 
kůži žádné adhezivní výrobky: 
(a) Doporučuje se opětovná aplikace  SECURA NO-STING BARRIER FILM každých 24-96 hodin 
v závislosti na četnosti čištění. 
(b) V extrémních případech (např. při konstantním průjmu) s velmi častým mytím může být nutná 
častější aplikace (např. každých 12-24 hodin). 
8. Odstranění  SECURA NO-STING BARRIER FILM není před opětovnou aplikací nutné. Avšak 
pokud je odstranění žádoucí, filmovou vrstvu lze odstranit za použití většiny zdravotnických 
odstraňovačů lepidel, jako např.  REMOVE™, ZOFF nebo UNISOLVE™, dle návodu. Vyčistěte a 
vysušte místo a aplikujte čerstvou vrstvu SECURA NO-STING BARRIER FILM dle návodu výše. 
9. V době, kdy se sprej nepoužívá, chraňte trysku spreje víčkem, aby nedošlo k náhodnému úniku 
kapaliny. 
 

Balení výrobku 
 
Výrobek  Popis  Počet ks v balení 
66800712  1 ml /ubrousek   50 
66800711  3 ml /tampón   50 
66800710  28 ml /sprej     1 
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