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Όλα σε 1 για τις πληγές!

όλα σε 1 για τις πληγές!

Ένα µοναδικό επουλωτικό σπρέυ, µε καολίνη,
αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα προϊόντα στην
επούλωση κάθε πληγής του δέρµατος.
Εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια,
χωρίς να έλθετε σε επαφή µε το τραύµα.

Ανακινήστε
καλά τη φιάλη
για µερικά
δευτερόλεπτα

Με τη φιάλη σε
κάθετη θέση
ψεκάζετε το
τραύµα από
απόσταση 15 εκ.

1

Δηµιουργεί µηχανικό προστατευτικό
φραγµό στην πληγή

2

Aποστραγγίζει και απορροφά
τα εξιδρώµατα

3

Aποτρέπει τη µικροβιακή επιµόλυνση

4

Διευκολύνει και επιταχύνει την επούλωση

125 ml

Sofargen® Spray 3/2017

Για περισσότερους
ψεκασµους

Η πούδρα που
περιέχει το
Sofargen® Spray
καλύπτει αµέσως
το τραύµα και
αποµακρύνεται
εύκολα από το
γύρω υγιές δέρµα

Οι επαγγελµατίες υγείας και οι ασθενείς µπορούν να αναφέρουν τα σοβαρά περιστατικά από τη χρήση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων συµπληρώνοντας την ειδική κάρτα αναφοράς (ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ). www.eof.gr, 213204086

Yπηρετούµε τη Zωή µέσα από την Yγεία

ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ
SPRAY

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα
Όταν η περιεχόµενη σκόνη εκτεθεί
στο φως µπορεί να έχει την τάση να γίνει
καφέ, λόγω των ιόντων αργύρου που
περιέχει. Δεν επηρεάζεται η ασφάλεια
& η αποτελεσµατικότητα του προϊόντος.
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πρώτες βοήθειες
για µικροτραύµατα

τι είναι το Sofargen

®

1 µικροτραύµατα

Spray;

Το Sofargen® Spray είναι ένα
σύγχρονο ιατροτεχνολογικό προϊόν

®

Καολίνη

Spray;

+ Αργυρούχο σουλφαδιαζίνη

Kαολίνης: λευκή, λεπτή πούδρα η οποία καλύπτει το τραυµατισµένο δέρµα δηµιουργώντας
µία προστατευτική κρούστα, ενώ ταυτόχρονα
απορροφά όλα τα εξιδρώµατα διατηρώντας
την πληγή στεγνή.

5 µικρές δερµατικές πληγές
Τα παραπάνω προκαλούν λύση της συνέχειας του
δέρµατος και αποτελούν µία πιθανή πύλη εισόδου
µικροβίων. Γι΄ αυτό δεν πρέπει να παραµελούνται.

η αντιµετώπισή τους
απαιτεί απαραίτητα:

τι επιτυγχάνει το Sofargen

• Έλεγχο της
αιµορραγίας

Spray;

Η σύνθεση του Sofargen® Spray
δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον
το οποίο διευκολύνει και επιταχύνει τη
φυσική επούλωση µε ασφάλεια
Η αργυρούχος σουλφαδιαζίνη δρα κατά των Gram(+), Gram(-) & αναερόβιων
παθογόνων µικροοργανισµών (http//www.ncbi.nih.gov/books/NBK17932)

2

Στεγνώνουµε µε γάζα ή καθαρό
χαρτοµάντηλο αποφεύγοντας το βαµβάκι
γιατί κολλάει στην πληγή ή αφήνει ίνες
σε αυτήν που αποµακρύνονται δύσκολα.

3

Πιέζουµε την πληγή δυνατά για 2-3
λεπτά συνεχώς, ώστε να σταµατήσει
τυχόν αιµορραγία.

4

Μετά τον καθαρισµό του τραύµατος,
χρησιµοποιούµε Sofargen® Spray γιατί
προστατεύει το τραυµατισµένο δέρµα
και επιταχύνει τη φυσική επούλωση µε
ασφάλεια.

4 κοψίµατα

Aργυρούχος σουλφαδιαζίνη: αντιµετωπίζει
τις µολύνσεις χάρη στην ευρεία αντιµικροβιακή
της δράση.
®

Καθαρίζουµε την πληγή χρησιµοποιώντας
καθαρό νερό ή φυσιολογικό ορό ή
κατάλληλο αντισηπτικό, όπως οξυζενέ,
ιωδιούχα διαλύµατα κ.ά.

2 αµυχές
3 γδαρσίµατα

τι περιέχει το Sofargen

1

Μετά τη χρήση Sofargen δεν θα χρειαστείτε:

• Προστασία
από µόλυνση

ΝΕ

ΥΖΕ

OΞ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν η αιµορραγία επιµένει ή υπάρχει βαθιά ενσφηνωµένο
ξένο σώµα στην πληγή, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

