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BBraun Braunovidon - maść do ran otwartych i prawie
całkowicie zamkniętych 20g*
 

Cena: 38,10 pln

Opis słownikowy

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: 20g.

 

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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- Zawiera powidon jodu zawieszony w formie koloidalnej, w niezawierającym tłuszczu podkładzie

- Nadaje się do leczenia otwartych i prawie całkowicie zamkniętych ran zewnętrznych

- Dzięki lekkiej płynnej konsystencji daje się łatwo rozprowadzać

- Aktywny przeciwko bakteriom, w tym MRSA, , grzybom, wirusom, pierwotniakom i sporom

- Substancje czynne:

10 g powidonu jodu (z 10%-ową zawartością dostępnego jodu) na 100 g maści

- produkt leczniczy

 

 

Zalety

- Przechodzi w stan płynny pod wpływem temperatury ciała, dzięki czemu nie zakłóca eliminacji wydzieliny z rany

- Nawilża łożysko rany np. w przypadku poparzeń

- Stanowi alternatywę dla miejscowej antybiotykoterapii ran
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