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Návod k použití/ Zdravotnický prostředek  

 

 

   CZ 

  NAWAlution je roztok bez alkoholu k čištění, dekontaminaci, zvlhčování a hojení akutních a chronických ran. 
Doporučujeme používat s NAWA Hydrogel (10 x 5 ml, 40 ml) pro pokrytí a zvlhčení rány, a také s Elektrolyt-Salbe S (20 g, 100 g) pro ochranu okrajů 
rány. 

 
Vlastnosti: 

 Pro bezbolestné čištění akutních i chronických ran 
 Účinná dekontaminace potažených a kontaminovaných ran (např. MRSA) 
 Zničení biofilmu 
 Řeší krusty rány a přilnavý obvazový materiál 
 Zabraňuje infekcím 
 Zlepšuje hojení ran 
 Překonává fázi chronicko-stagnační během hojení rány 
 Optimalizuje prostředí na povrchu rány (pH úroveň) 
 Snižuje bolest 
 Chladící efekt 
 Může být používán několikrát denně 
 Může být používán v kombinaci s běžnými produkty/obvazy pro péči o rány 

 
Akutní rány jsou často kontaminovány nečistotami, špínou nebo mikroorganismy. V těchto případech je pro rychlé hojení rány důležité důkladné a jemné 
vyčištění. Chronické rány jsou často pokryty exsudátem z rány, nekrotickou tkání nebo biofilmy. Tyto povlaky zpomalují hojení ran, a proto musí být 
odstraněny. U obou typů ran je doporučeno jemné a důkladné očištění a dlouhodobé zvlhčení pomocí NAWAlution. NAWAlution nabízí vynikající čisticí 
aktivitu na povrchu rány a okolní pokožce.  

 
Indikace: 

 Pro čištění a zvlhčování akutních a chronických ran 
 Pro odstranění přilnutého obvazového materiálu nebo krust během převazu. 
 Pro dekontaminaci 

 
Pokyny k použití: 

Čištění rány: Očistěte ránu přípravkem NAWAlution, abyste uvolnili povlaky a / nebo biofilm. NAWAlution lze aplikovat neředěný přímo z lahve do rány. 
Lahve 500 ml a 150 ml jsou určeny k čištění ran, spreje 50 ml a 500 ml pro velkoplošné stříkání a 150 ml pěna pro aplikaci pěny do rány. Následně by měl 
být roztok NAWAlution odstraněn tampony obvyklým sterilním gázovým obkladem (mechanické čištění). Oplachování není nutné. 
Zvlhčení rány obvazy: Nasákněte obvyklé obvazy (např. kompresní obvazy, gázy) přípravkem NAWAlution a aplikujte na ránu po dobu cca. 10-15 min. 
Následně by se rána měla mechanicky vyčistit obvyklým sterilním gázovým obkladem. 

 
Kontraindikace: 

Nepoužívejte, pokud máte alergii nebo podezření na možné alergické reakce na jednu ze složek roztoku. Nepoužívejte v kombinaci s anionickými tenzidy. 
Nevlhčete obvazy obsahující stříbro přípravkem NAWAlution. Vyvarujte se kontaktu s chrupavčitou tkání. V případě velkých, silně sekretujících nebo 
infikovaných ran kontaktujte lékaře, protože v takovém případě je nezbytné speciální ošetření. Kontaktujte lékaře také v případě popálenin 2b nebo vyššího 
stupně. 
Aplikace pro těhotné a kojící ženy, kojence a batolata / malé děti by měla být prováděna pouze s povinnou indikací po konzultaci s lékařem. 

 
V případě výskytu jakékoliv závažné nežádoucí příhody ohlaste tuto skutečnost výrobci a příslušnému státnímu orgánu. 
 

Tolerance tkání a biokompatibilita: NAWAlution je necytotoxický, nedráždivý a nesenzibilizující. NAWAlution neobsahuje přísady dráždící pokožku. 

 
Obecné bezpečnostní pokyny: 

Zvažte 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 uplynutí doby použitelnosti. Pouze k vnějšímu užití. Nepolykejte. Nepoužívejte k 
infuzi nebo injekci. Dbejte na hygienické použití. Láhev zlikvidujte ihned po kontaktu lahve s ranou nebo v případě jiné kontaminace. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Po použití uzavřete a zabraňte kontaminaci. 
 

Doba použitelnosti/ Datum spotřeby: 3 roky od výroby   Časový limit pro použití: 3 měsíce po otevření 

 
Velikosti balení: 50 ml Sprej (PZN: 05743361) 500 ml Sprej (PZN: 01162503) 150 ml Pěna (PZN: 11551803) 

2 x 150 ml (PZN: 01352095) 500 ml (PZN: 01352020) 

 
Číslo šarže/    a Datum spotřeby/          : vytištěno na skládací krabici a/nebo na lahvi 

 
Složení (INCI): 

Aqua purificata, Cocamidopropyl Betaine, Polyaminopropyl Biguanide, Stopové prvky (Zinek, Železo) 
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