ІНСТРУКЦІЯ
для застосування засобу
Універсальна гелева пов’язка
HEALER GEL
Загальна характеристика:
основні фізико-хімічні властивості: прозорий або слабко-золотистий гель без запаху.
склад: Складний синтез природних смол ПГМГ – 0,5 % (діюча речовина), вода очищена до 100%, функціональні
компоненти: (не тканинні матеріали, гелеутворювач, гліцерин, коагулянт, стабілізатор та ін.).
Форма випуску. Випускається у вигляді серветки, просоченої гелем “HEALER GEL”, в індивідуальному блістерному
пакеті. Пов’язка для зовнішнього застосування.
Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби.
Показання для застосування. Використовується з метою дезінфекції та обробки опіків в медичних, санаторнокурортних, 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 різних
видів та ступенів опіків, включаючи термічні, хімічні, сонячні. Забезпечує антимікробну і протизапальну дію, заспокоює
біль та охолоджує місце ураження. Не прилипає до рани, абсорбує виділення, допомагає наростанню нового шару
епідермісу, гіпоалергенний. Зменшує ризик утворення рубців. Не використовувати двічі. Не шкідливий при тривалому
використанні. Немає протипоказань при застосуванні для дезінфекції та обробки опіків та ран у дітей. Форма випуску
засобу оптимальна для використання в аптечках першої допомоги.
Спосіб застосування та дози.
1.
2.
3.
4.

Витягти пов’язку з упаковки;
Накласти на уражену поверхню;
Забезпечити щільність прилягання пов’язки;
Зафіксувати перев’язувальним матеріалом не більше, ніж на 24 години.

Біологічні властивості засобу. Засіб виявляє бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні (включаючи збудників
вірусних гепатитів В, С, BІЛ, рота-, ентеровірусів) властивості, високоактивний проти асоціацій збудників внутрішньолікарняних 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
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