Használati útmutató
Plastubol®-PP spray
Plasztikus sebfedı
(CFC mentes)
Ép vagy sérült bırfelület védelmére, egyes sebek befedésére szolgál.
Plasztikus sebfedı, mely a sebfelszínre permetezve az oldószer elpárolgása után
átlátszó filmet képez, mely védi a sebet (bırt) a különbözı külsı behatásokkal és a
fertızésekkel szemben.
A sebeken és a bır felszínén fertızésgátló hatása nincs és nem gátolja a
baktériumok szaporodását a filmréteg alatt, ezért mindig gondoskodni kell a seb
gondos megtisztításáról és fertıtlenítésérıl..
Javallatok: Zárt mőtéti sebek fedése, a mőtét után 24-48 órával, váladékozó
sipolyok, sebek környékén a bır védelme, elsı fokú égési sérülések befedése,
felületes hám horzsolódások, frissen behámosodott sebek védelme, nehezen köthetı
területek sebvédelme, nem nedvezı ekcéma, bırgyulladás fedése (nem zsíros,
felszívódó kenıcsök alkalmazása után is); az ép környezet védelme maró hatású
ecsetelık alkalmazásakor, érzékeny bır védelme irritáló anyagokkal szemben.
Ellenjavallatok: Minden olyan seb, amelynél anaerob körülmények létesítése nem
kívánatos például szúrt, harapott, mély, tasakos, fertızött, valamint bıven
váladékozó sebek. Harmadfokú égési sérülés esetén és nyomásnak kitett
testrészeken nem alkalmazható.
Töltıtömeg: 125 g
Összetétel:
Filmképzıanyag:

Segédanyag:

5,3 g methylmetacrylat-butylacrylat-butylmetacrylat copolymer,
0,4 g diisooctylium phthalicum
etil-acetát,
propán tartalmú n-bután hajtógáz

Alkalmazás: A védıkupak levétel után a flakont megközelítıleg függıleges
helyzetben tartva úgy kell beállítani, hogy a szórófejen levı nyíl a befújandó felületre
irányuljon és a befedendı sebfelülettıl 25-30 cm-re legyen. A bevonandó felületet 12 másodpercig kell permetezni.
A bırfelületet a film felhelyezése elıtt meg kell tisztítani és szárazra kell törölni. Az
oldószer elpárolgása után (kb. 30 másodperc) a testfelszínen száraz, átlátszó film
keletkezik. Elegendı vastagságú filmet akkor kapunk, ha a permetezést 2-4 ízben
megismételjük. A bevonat minden irányban 2-3 ujjnyival haladja meg a sebszéleket.
Ha filmen repedés keletkezik, a film (újabb réteg felhelyezésével) kiegészíthetı,
"megfoltozható".
Ha a sebszélek közül szivárgó vér, savó, ill. az égési sebfelszínen kilépı savó a
filmet felemeli, tanácsos a képzıdı hólyagot eltávolítani és a nyílást újabb réteg
felvitelével zárni.
A filmréteg etil-acetáttal lemosható vagy a film óvatos húzásával is eltávolítható.

A szelep eldugulásának megelızésére használat után a flakont szórófejjel lefelé kell
fordítani és ebben a helyzetben a szórófejet addig kell lenyomva tartani, amíg a
szelepen át permet távozik.
Mellékhatások: A nyílt sebfelszínen az oldószer és a hajtógáz párolgása miatt
mintegy 30 másodpercig tartó hidegérzést (enyhe fájdalmat) okoz. Érzékeny bırő
egyéneken a felhelyezett film alatt és körül bırpír alakulhat ki.
Figyelmeztetés: Nem tartalmaz fertızésgátlót, gyulladáscsökkentıt (pl.:
antibiotikumot, fertıtlenítıszert), ezért a film felhelyezése elıtt – mint a hagyományos
sebkötéskor – gondoskodni kell a seb gondos megtisztításáról és fertıtlenítésérıl.
A permetet ne lélegezzük be és ne kerüljön szembe, mert égı érzést okoz!
Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes!
Alkalmazásakor a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
A flakont felnyitni, ütögetni, kiszúrni, sugárzó hıhatásnak kitenni, vagy tőzbe dobni
még üres állapotban is tilos!
Utántöltése tilos!

Eltartása: szobahımérsékleten, 25 °C alatt, sugárzó h ıtıl védve.

A készítményt a feltüntetett lejárati idın belül szabad felhasználni!
A készítményt gyermekek elıl gondosan el kell zárni!
Kategória: Gyógyászati segédeszköz.
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