Használati útmutató
Fomarex PP spray
A szilikon a szervezetre nézve közömbös, külsıleg, belsıleg fel nem szívódó, olajos
konzisztenciájú nagymolekulájú polimer, amely hatását jellemzı fizikai tulajdonságai
révén fejti ki.
A testfelületen kialakított szilikon-film befedi és védi a bırt a víz, a különbözı
testnedvek és anyagcseretermékek (veríték, genny, vizelet, széklet), valamint a
külvilág szilárd és cseppfolyós halmazállapotú anyagainak közvetlen irritáló és
érzékenyítı hatásától.
Ásványiolaj-tartalmú anyagokkal és savas oldatokkal szemben azonban védelmet
nem nyújt, enyhén lúgos oldatokkal szemben kisebb elhárító hatású.
Nem gátolja egyidejőleg a bır fiziológiás funkcióvégzését. A sebeken és a bır
felszínén fertızésgátló hatása nincs, nem gátolja a baktériumok szaporodását. Az
oxigén-csere zavartalanul folyik és vízgızáteresztı képessége folytán a szilikon
réteg alatt sem nedvességpangás, sem a bır kiszáradása nem következik be.
Javallatok: Felfekvések megelızése és kiegészítı kezelése; lábszárfekélyek
kiegészítı kezelése; bırrel érintkezésbe kerülı anyagok kiváltotta bırgyulladások és
ekcéma megelızése; folyékony és szilárd halmazállapotú munkahelyi irritáló és
allergizáló anyagokkal szembeni védelem; mőtéti seb és sipoly környéki védelme
(kivéve a vékonybélfisztulákat); nedvezı, gennyezı területek környezetének
védelme; vizelet-visszatartási képtelenség, hólyagsipoly, mőtéttel végzett
vastagbélsipoly környéki védelme; a gipszpólya alá fújva csökkenti a bırgyulladás
kialakulását, csökkenti a viszketést és megkönnyíti a gipszlevételt.
Gipszminták vételének megkönnyítése a fogorvosi gyakorlatban, csonkellátásban.
Orvosi felhasználás: a különbözı testüregekben történı vizsgálatoknál a mőszerek
bevezetésének megkönnyítése, pl. szondák levezetéséhez.
Speciális gyermekgyógyászati indikációja az ún. „pelenkadermatitis” kezelése, ill.
rendszeres használatával ennek megelızése. Alkalmazása esetén kenıcs, ill. olaj,
hintıpor alkalmazása általában felesleges.
Nyílt seb befúvására nem alkalmazható!
Töltıtömeg: 40 g
Összetétel:
Filmképzıanyag: 20 g poli(dimetil-sziloxán)
Segédanyag: 20 g hexametil-disziloxán
Alkalmazás: A kezelés a kezelendı felület megtisztítása és szárazra törlése után
napi 1-2 alkalommal történjék. Használat elıtt felrázandó! A fokozottan
nedvességveszélynek kitett testfelületen naponta többször is alkalmazható.
Felfekvések megelızésének céljára általában elegendı naponta kétszeri alkalmazás.
A szilikon a bırrıl géz vagy vászon segítségével letörölhetı, meleg vízzel, esetleg
vizes szappanos lemosással eltávolítható.
Figyelmeztetés: A szilikonréteg nagyobb mechanikai behatásnak ne legyen kitéve!
A permet véletlen belégzése nem ártalmas; szembe ne kerüljön! Befúvás elıtt –
szükség esetén – gondoskodni kell az aszeptikus, ill. antiszeptikus ellátásról.

Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes!
Mőködtetése közben dohányzás és nyílt láng használata tilos!
A palackot felnyitni, ütögetni, kiszúrni, sugárzó hıhatásnak kitenni, vagy tőzbe dobni
még üres állapotban is tilos!
Eltartása: Szobahımérsékleten, sugárzó hıtıl védve.
A készítményt a feltüntetett lejárati idın belül szabad felhasználni!
A készítményt gyermekek elıl gondosan el kell zárni!
Kategória: Gyógyászati segédeszköz. (Technikai segédeszköz fogyatékosok
számára)
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