
Neilcleanse WoundWash sprej NeilMed
sprej na čistenie rán

IIzotonický roztok, bez návykových a konzervačných látok. Pri aplikácii nepáli a neštípe. Neilcleanse je steril-
ný fyziologický roztok, ktorý čistí drobné rany a odreniny, bez pálenia alebo štípania. Aplikácia je  možná v 
akejkoľvek polohe.
  
Obsah balenia: 1x Neilcleanse WoundWash  sprej (177 ml) sterilný, izotonický roztok bez konzervačných 
látok 
Používajte len podľa pokynov na použitie. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach navštívite svojho lekára.
Indikácie: Očistenie drobných rán a odrenín.

Výhody:
• sterilné, bez návykových a konzervačných látok
• nepáli, neštípe
• prenosný, vhodný pre cestovanie

Pri úplne prvom použití skúste bielu plastovú hlavu zdvihnúť z boku miernym ťahom. V prípade, že plastová 
hlava sa nedá ľahko nadvihnúť, karta je neporušená. Ak sa plastová hlava dá nadvihnúť, karta je rozbitá a 
sprej by sa nemal používať. Pre uistenie sa o neporušenosti karty postupujte podľa pokynov  v návode na 
použitie.

Návod na použitie 
Pred prvým použitím vystreknite krátky prúd produktu Neilcleanse spreja do vzduchu alebo na neporušenú 
kožu, aby ste otestovali prúd a vyčistili trysku. Striekajte na postihnutú oblasť zo vzdialenosti 5 - 10 cm 
alebo tak, ako je vám to pohodlné. Po každom použití uzavrite čistým viečkom.

Zloženie: čistená voda, chlorid sodný (9 mg/ml)

Varovanie
• Nepoužívajte na popáleniny.
• Nepoužívať na ústny otvor, zvukovody, oči alebo ústa.
• Nie je určené pre injekčné použitie.
• Len pre individuálne použitie.
• Používajte podľa potreby. Konzultujte s lekárom pri dlhodobom ošetrovaní rán a na použitie u detí 

mladších ako 2 roky.
• Obsah je pod tlakom, neprerážajte, nehádžte do ohňa.
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Skladujte pri teplote medzi 5 až 27 °C, mimo slnečného svetla a mimo tepelného zdroja. Prípravok 

nesmie zamrznúť!
• Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
• Ak sa začervenanie, opuch alebo bolesť zhoršuje, navštívte ihneď lekára.

Distribútor: ASCOMED s.r.o., Pod Cihelnou 5, 161 00 Praha 6, Česká Republika, Tel.:+420 233 313 578, 
www.ascomed.cz

Výrobca: NeilMed ® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa,CA 95403 USA

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte priloženú písomnú informáciu pre používateľa.
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