
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ  

ЛЕПЕНКИ ЗА ХЕРПЕС НА УСТНИТЕ 

 
Приложение: Лепенката трябва да бъде поставена върху почистена и суха кожа. Да 

не се прилага в комбинация с кремове или мехлеми или върху влажна кожа, тъй като 

това може да наруши силата на прилепване на лепенката. Отлепете една единична 

лепенка с фолио от картончето. Отстранете по-голямата част от фолиото. 

Позиционирайте освободената наполовина част от лепенката директно над 

засегнатото от херпеса място на устните. Издърпайте внимателно остатъка от 

фолиото, за да наместите изцяло лепенката. Натиснете леко лепенката с един пръст, за 

да гарантирате добро прилепване на цялата повърхност на лепенката. 

За приложение при херпес на устните. 

- улеснява процеса на излекуване 

- бързо (влажно) заздравяване на раната 

- защитава херпеса на устните от замърсяване 

- защитава от вода, мръсотия и замърсявания 

- абсорбира влажността 

- закрива херпеса на устните 

- подобрява комфорта 

- намалява болката 

- намалява зачервяванията 

- намалява сърбежа 

- 100 % устойчива на вода 

- дишаща 

- без съдържание на латекс 

Указания: Лепенката може леко да промени цвета си поради поемане на течност от раната. Лепенката може да 

остане върху устната до 5 дни. Ако лепенката започне да се отлепва или искате да я махнете, хванете лепенката от 

една страна и я издърпайте внимателно, така че тя да се разтегне и бавно да се отлепи от кожата. Ако се появят 

признаци на инфекция (напр. гной, силна миризма), прекъснете приложението и се консултирайте с лекар. 

Предупредителни указания: Само за външна употреба. Да не се прилага, ако сте алергични към лепенката или 

някоя от съставните й части. Да се избягва контакт с очите и лигавиците. Да не се прилага върху открити или 

възпалени рани. При съмнение се консултирайте с лекар. 

Съдържание: 12 лепенки 

 

   Да се прочете указанието за употреба! 

 Номер на партида 

 Да се използва до: дата на годност отпечатани върху еднократната опаковка и горната страна на картонената 

кутия. 

  Да не се използва повторно! 

Моля съхранявайте "ЛЕПЕНКА ЗА ХЕРПЕС НА УСТНИТЕ" при температура  от 15 °C до 30 °C. 

  Да се съхранява на сухо място! 
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