
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ  

СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАНИ 

 
Област на приложение: Разтвор без алкохол за почистване, овлажняване и заздравяване на 

остри рани. 

Състав: Съдържащ електролити разтвор, полихексанид 0,02 % 

Приложение: 

SOS Спрей за почистване на рани да се напръска непосредствено след нараняването върху 

раната. 

При нужда да се повтори многократно на ден. 

За максимални резултати да се постави пластир или превръзка и да се държи влажен със SOS 

Спрей за почистване на рани. 

За по-добро охлаждащо действие SOS Спрей за почистване на рани може да бъде съхраняван 

преди приложение в хладилника. 

Подходящ за деца. 

Ограничение на приложението: 

Бременност и кърмене: Да се прилага само след консултация с лекар. 

Деца под 2-годишна възраст: Да се прилага само след консултация с лекар. 

Взаимодействия: Да не се използва в комбинация с анионни тензиди. 

Противопоказания: 

Да не се използва при известни алергии към някои от съставните части. 

Странични действия: 

Не са известни.  

Общи указания за безопастност: 

-Самозавъншноприложениеприострирани. 

- Дасеизползвасамопри неповреденаопаковка. 

- Следизползванеспреятдасезатвори. 

- Данесеизползваследизтичаненасроканагодност. 

Съхранение: 

Да се съхранява на недостъпно за деца и домашни животни място. 

Да се съхранява на прохладно, сухо място и защитен от директна слънчева светлина. 

Срок на годност: Виж печат. Да се използва 12 месеца след отваряне 

Съдържание:50 ml. 

 

Спазвайте пълните указания и противопоказния в настоящото ръководство за употреба и редовно проверявайте 

мястото на приложение! 

Код на партидата: отпечатано върху опаковката и дъното на флакона. Да се използва до: отпечатано 

върху дъното на флакона. 

 Ограничение на температурата при съхранение 

 Да се пази от слънчева светлина 

 Да се използва до: отпечатано върху дъното на флакона 

0297Медицинско изделие. 
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