
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ 

ГЕЛ ЗА РАНИ И ИЗГАРЯНИЯ 

 
Област на приложение: За овлажняване и зарастване на остри рани, като напр. разкъсни 

и порезни рани, изгаряния 1-ва и 2-ра степен. 

Състав: Съдържащ електролити гел, стабилизиран с EDTA; полихексанид 0,02 % 

Приложение: 

Най-напред раната трябва да бъде внимателно почистена, да не сълзи и да не кърви 

повече.След това SOS Гел за рани и зарастване на рани се нанася върху обострената рана. 

При необходимост да се повтаря многократно на ден.За покриване може да бъде 

използван пластир или превръзка. 

Ограничения за приложение: 

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

Кърмачета и малки деца: Да се прилага само след консултация с лекар. 

Противопоказания: 

Да не се използва при известни алергии към полихексанид или бензил алкохол. 

Да не се използва в комбинация с анионни тензиди. 

Указания: 
След употреба тубичката да се затваря. 

Датата на годност и номерът на партидата са отпечатани на долната страна на 

картонената кутия и сгъвката на тубата. 

Да не се използва след изтичане на датата на годност. 

Да се използват само неповредени туби. 

Да се съхранява на подсигурено от деца място. 

Само за външно приложение. 

Не са известни странични действия. 

Подходящо за деца. 

Срок на годност:Виж печат. Да се използва 3 месеца след отваряне. 

Съдържание: 30 g 

 

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

проверявайте мястото на приложение! 

 Номер на партида 

Срок на годност: 3 месеца след отваряне 

Ограничение на температурата при съхранение 

 Да се пази от слънчева светлина 

 Да се използва до 
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