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BBraun Braunol - Jodowy roztwór do odkażania skóry i
śluzówek - 1000ml*
 

Cena: 96,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 1L

Producent BBraun

Produkt leczniczy Forma transportu - POLTRAF

Opis produktu
 

  

Produkt dost?pny w ofercie apteki, a zamówienie towaru mo?liwe na zasadach
przedp?aty na konto z odbiorem w?asnym lub za po?rednictwem apteki internetowej
aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie mo?e nabywa? produktów leczniczych
drog? wysy?kow?.

 

Pojemność: 1000ml

 

Właściwości

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- Antyseptyka błon śluzowych i ran
- Dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna rąk
- Do dezynfekcji skóry na oddziałach szpitalnych i na sali operacyjnej
- Gotowy do użycia roztwór na bazie powidonu jodu
- Aktywny przeciwko bakteriom, w tym MRSA, mycobacteria, grzybom, wirusom, pierwotniakom, sporom

 

Substancje czynne:

- 7,5 g powidonu jodu (z 10%-ową zawartością dostępnego jodu) na 100 g roztworu

- Testowany w warunkach in vitro oraz w symulowanych warunkach szpitalnych zgodnie z DGHM / VAH

- produkt leczniczy

 

Zalety

- Do leczenia ran, w tym trudno gojących się ze stanem zapalnym
- Do bezbolesnej dezynfekcji i antyseptyki błon śluzowych
- Natychmiastowe i skuteczne działanie dezynfekujące
- Może być stosowany w formie rozcieńczonej i nierozcieńczonej do płukania i mycia oraz do nawilżania większości opatrunków
stosowanych na rany
- Szybkie działanie w czasie 15 sek.

 

Charakterystyka

Braunol® jest uniwersalnym roztworem do wszelkiego rodzaju dezynfekcji u pacjentów. Testowany według wytycznych DGHM
(Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii), Braunol® spełnia wszystkie mikrobiologiczne wymagania nowoczesnej higieny.
Braunol® wykazuje pełną aktywność bakteriobójczą i grzybobójczą już po jednej minucie (czas wymagany przez DGHM i normy
europejskie do higienicznej dezynfekcji rąk). Spektrum działania obejmuje bakterie (w tym MRSA), prątki, pierwotniaki, grzyby, wirusy i
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spory. Braunol® nadaje się zarówno do dezynfekcji skóry i śluzówki, jak i do szybkiego opatrzenia ran świeżych i trudno gojących się.
Braunol® jest nanoszony na skórę w stanie nie rozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony. Typowe dla tego roztworu zabarwienie
(pochodzące od jodu) ułatwia jego zastosowanie. Skoncentrowany roztwór Braunol® czyści i dezynfekuje śluzówki, rany oparzeniowe i
inne rany zanieczyszczone. Braunol® może być też stosowany do nawilżania środków opatrunkowych.
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