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Návod k použití  

Zdravotnický prostředek  

 

 

CZ 

Hydrogel pro pokrytí a zvlhčení akutních a chronických ran. 

Vlastnosti: ● Pro pokrytí a zvlhčení suchých stále povleklých ran 

● Pro opakované použití 

Indikace: ● Krytí akutních a chronických ran 

● Zvlhčení stále povleklých, suchých a méně sekretujících ran 
Pokyny k použití: 

Nejprve opláchněte/vypláchněte a vyčistěte ránu pomocí roztoku NAWAlution pro odstranění lehce rozpustných kontaminací. Následně 
pokryjte povrch rány 3-5 mm vrstvou přípravkem NAWA Hydrogel nebo jím vyplňte celou dutinu. 
Také výplň rány, např. alginát nebo hydro vlákno, můžete navlhčit přípravkem NAWA Hydrogel a následně vložit do rány. NAWA Hydrogel 
lze použít v kombinaci s běžnými krytími na rány, např. PU pěny a kompresními obvazy. NAWA Hydrogel lze ponechat na ráně až do 
dalšího převazu. Ošetření by mělo být opakováno, dokud nebude možné snadno odstranit všechny kontaminace a rána bude vypadat 
vizuálně čistá. 

Kontraindikace: 

Nepoužívejte, pokud máte alergii nebo podezření na možné alergické reakce na jednu ze složek gelu. Nepoužívejte v kombinaci s 
anionickými tenzidy. Nepoužívejte v kombinaci s krytím obsahujícím stříbro. Vyvarujte se kontaktu s chrupavčitou tkání. Nepokrývejte 
okraje rány Hydrogelem NAWA z důvodu rizika macerace. 
V případě velkých, silně sekretujících nebo infikovaných ran kontaktujte lékaře, protože v takovém případě je nezbytné speciální ošetření. 
Kontaktujte lékaře také v případě popáleniny stupně 2b nebo vyšší. 
Aplikace pro těhotné nebo kojící ženy, kojence a batolata / malé děti by měla být prováděna pouze s indikací po konzultaci s 
lékařem. 

 
Vedlejší účinky: Nejsou známé. V případě výskytu jakékoliv závažné nežádoucí příhody ohlaste tuto skutečnost výrobci a příslušnému 

státnímu orgánu. 

Tolerance tkání a biokompatibilita: 

NAWA Hydrogel neobsahuje složky dráždící pokožku. Je nedráždivý a nesenzibilizující. 

Obecné bezpečnostní pokyny: 

Vezměte v úvahu teplotní limit. Nepoužívejte poškozená balení. Používejte pouze bezchybná a nepoškozená balení. Chraňte před 
slunečním zářením. Uchovávejte na suchém místě. Vezměte v úvahu návod k použití. Nepoužívejte po vypršení doby použitelnosti. 
Pouze k vnějšímu užití. Nepolykejte. Dbejte na hygienické použití. Po použití uzavřete, aby nedošlo ke kontaminaci. Tubu zlikvidujte ihned 
po kontaktu otvoru tuby s ranou nebo v případě jiné kontaminace. Držte mimo dosah dětí. 

 

Doba použitelnosti: 

Časový limit pro 
použití: 

 3 roky od výroby 

4 týdny po otevření 

 

Velikosti balení: ℮ 

℮ 

℮ 

10 x 5 ml plastové tuby 

40 ml plastové tuby 

50 ml plastové tuby 

REF: 1235849510 

REF: 1235849040 

Číslo šarže/:                vytištěno na skládací krabici a vyraženo na tubě 

 
Datum spotřeby/:                  vytištěno na skládací krabici a vyraženo na tubě  

Složení (INCI): 

Aqua purificata, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Cocamidopropyl Betaine, Benzyl Alcohol (a) 
Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone, Polyaminopropyl Biguanide, Stopové prvky (Zinek, Železo) 
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