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Żel hydrożelowy Water-Jel schładzający na oparzenia 50ml
 

Cena: 24,00 pln

Opis słownikowy

Producent Water-Jel

Opis produktu
 

Opakowanie: 50ml

Żel Water-Jel natychmiast po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran jednocześnie
zatrzymując proces oparzenia.

Składa się z bezzapachowego żelu chłodzącego. Żel, zawierający kwas hialuronowy, oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością
rozpuszcza się w niej. Nie przykleja się do ran i może być nakładany bezpośrednio na nią.

Posiada szerokie spektrum działania antybakteryjnego, przeciwgrzybicznego, przeciw drożdżom i pleśni. Nie zawiera benzenu.
Konsystencja żelu jest przejrzysta co pozwala w łatwy sposób ocenić stan oparzenia, bez konieczności usuwania go z rany. Łatwy w
transporcie, przechowywaniu i użyciu. Posiada nadany numer NSN i jako jedyny żel na świecie nadaje się do stosowania na wszystkie
rodzaje oparzeń termicznych nie powodując hipotermii.

Posiada pozytywną opinię Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Testowany klinicznie, pozostaje bezpieczny dla oczu i
śluzówek. Produkt sterylny, zgodny z pH ludzkiej skóry, bezpieczny dla dzieci, niemowląt i osób starszych nie wykazuje reakcji
alergicznych lub reakcji ze skórą. Łatwy do przechowywania w temperaturze pokojowej. Dopuszczenie CE, FDA,

 

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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