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Żel HyperOil do wszystkich rodzajów ran, owrzodzeń, odleżyn
- tuba 30 ml
 

Cena: 50,90 pln

Opis słownikowy

Producent RI.MOS.

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.141

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Hyper Oil - do wszystkich rodzajów ran oraz każdej fazie ich gojenia.

Opakowanie: 30ml żel  (wystarcza na 1 miesiąc przy średnim zużyciu w przypadku rany 10x10)
Nr katalogowy: 10030TGO

Hyper Oil aktywnie wspomaga ziarninowacenie i odbudowę nabłonka, wpływa na regenerację fizjologiczną i odbudowę tkanki,
jednocześnie zapobiega uszkodzeniom skóry wokół zmian, powikłaniom bakteryjnym, pasożytom oraz końcowemu zwłókniałemu
zbliznowqaceniu.

Hyper Oil to wielofunkcyjny samowystarczalny zaawansowany opatrunek, zapewniający regenerację i odbudowę skóry w przypadkach
poważnych lub przewlekłych zmian skórnych:
- nie wymaga stosowania środków odkażających
- skraca terapię antybiotykową
- zatrzymuje infekcje i zmiany martwicze
- redukuje ból, opuchliznę zaczerwienienie
- wspomaga oczyszczanie rany
- zapobiega tworzeniu się strupa, ponieważ sprzyja mokremu gojeniu się rany
- stanowi ochronę dla tkanki wokół zmiany skórnej
- wspomaga tworzenie się tkanki ziarninowej oraz odbudowę nabłonka zapobiegając oszpeceniu
- redukuje tworzenie się blizn

Substancja czynna: Hyperforyna, Azadyrachtyna

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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Przeznaczenie: odleżyny, zespół stopy cukrzycowej, oparzenia, urazy skóry (nawet zainfekowane i z odsłoniętymi kośćmi), wszelkiego
rodzaju wrzody, przetoki, pęknięcia skóry, popromienne zapalenia skóry, pooperacyjne zmiany skórne, wrośnięte paznokcie, hemoroidy,
ropnie, transplanty skórne, otarcia, opryszczka, egzemy, grzybice, grzybice paznokci, zanokcice, trądzik wirusowy, pokrzywka, świąd
okolic intymnych, odmrożenia, ugryzienia komarów, a także wiele innych schorzeń...

Instrukcja użycia:
- ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej
- nie dezynfekować!
- osuszyć gazowym jałowym gazikiem
- pokryć ranę cienką warstwą odpowiedniego opatrunku (w fazie ostrej zalecany jest olejek)
- w przypadku głębokich odleżyn wypełnić wgłębienie nasączonym opatrunkiem  i pozostawić na 48H
- zabezpieczyć bandażem lub plastrem
- czynność powtórzyć po 24H (rany płytkie)
- po rozpoczęciu procesu gojenia można zmniejszyć częstotliwość zmiany opatrunku na co 48H i 72H a w końcowej fazie nawet co kilka
dni
- po rozpoczęciu zairninowania można przejść na stosowanie konsystencji żelu (tańszy i szybciej się wchłania)
- preparat można stosować nawet w przypadku martwicy (pomoże pozbyć się martwej tkanki)
- w okresie zimowym plejek może ulegać krystalizacji. W takim przypadku należy zanużyć go w ciepłej wodzie na ok 10 min. do
uzyskania konsystencji olejku.

Produkty HYPEROIL to wielofunkcyjne, samowystarczalne, zaawansowane opatrunki, które pomagają w regeneracji i leczeniu skóry w
przypadku jakiegokolwiek jej uszkodzenia.

Produkty HYPEROIL są w 100% pochodzenia roślinnego

To mieszanka dwóch olejków pozyskanych z drzewa Neem i Dziurawca

Produkty HYPEROIL możemy stosować w każdej fazie gojenia się ran, nie wymagagają innych opatrunków ani dezynfekcji
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