
ІНСТРУКЦІЯ 

для застосування засобу 

Гель для швидкого загоєння ран 

HEALER GEL 

Загальна характеристика: 

основні фізико-хімічні властивості: прозорий або слабко-золотистий гель без запаху. 

склад: Гель містить сильно діючу речовину ПГМГ (синтез гуанідіинової складової рослинних смол) – 0,5-0,6 % (діюча 

речовина), вода очищена до 100%, функціональні компоненти (гелеутворювач, гліцерин, коагулянт, стабілізатор та ін.). 

Форма випуску. Випускається в полімерних флаконах з дозатором у вигляді прозорого гелю. Гель для зовнішнього 

застосування. 

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. 

Показання для застосування. Засіб “HEALER GEL” використовується з метою дезінфекції та обробки ран в 

медичних, санаторно-курортних, навчально-виховних, спортивно-оздоровчих закладах, закладах комунально-

побутового обслуговування, соціального захисту, підприємствах харчопереробної промисловості, ресторанного 

господарства і торгівлі, авіа, водного, залізничного та автомобільного транспорту, побуті. Рекомендовано для надання 

першої допомоги при ранах різного роду та ступеню: трофічні виразки, пролежні, великі ранові поверхні, садна, 

подряпини, дерматити, псоріаз, попрілості асептичні післяопераційні рани. Тріщини і запалення сосків у годуючих 

матерів. У дітей: пелюшковий дерматит. Профілактика негативної дії на шкіру факторів зовнішнього середовища 

(сонце, вітер, мороз, сирість і т.п.). Зволожує шкіру. Не містить спирту. Гіпоалергенний. Не шкідливий при тривалому 

використанні. Форма випуску засобу оптимальна для використання в аптечках першої допомоги. 

Спосіб застосування та дози. 

1. Очистити рану від некротичних тканин і фібрину антисептиком. 

2. Нанести на уражену ділянку або ввести у порожнину рани 2-3 рази на добу (при необхідності частіше). 

3. Шар гелю покрити стерильними марлевими серветками або іншими перев’язувальними матеріалами.  

4. Гель повинен залишатися на рані до наступної перев’язки. 

Біологічні властивості засобу. Засіб виявляє бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні (включаючи збудників 

вірусних гепатитів В, С, BІЛ, рота-, ентеровірусів) властивості, високоактивний проти асоціацій збудників внутрішньо-

лікарняних інфекцій. 

Побічна дія. Не спостерігається, оскільки відсутня шкірно–резорбтивна дія та пов’язана з цим загально токсична дія. 

Протипоказання. Засіб протипоказаний у разі алергії на будь-який з його компонентів. Призначений тільки для 

зовнішнього застосування. Не допускати потрапляння засобу в очі. При потраплянні засобу в очі ретельно промити їх 

проточною водою. При необхідності звернутися до лікаря. 

Затверджено МОЗ України. 

ТУ У 20.2-399491118-001:2016 

Зберігати у недоступному для дітей місці про температурі від 2 до 25 С 

Виробник:  LLC Rational Solutions Ukraine/Україна. Термін придатності 36 місяців. Маса нетто 100 мл. 

www.healer.rationalsolutions.xyz 

http://www.healer.rationalsolutions.xyz/

