Co způsobuje jedinečnost přípravku Bionect?
Kyselina hyaluronová

biologický polysacharid (glykosaminoglykan) distribuovaný v extracelulární matrici většiny tkání
Díky svým unikátním vlastnostem vytváří ideální prostředí pro fyziologický proces hojení:
• Podporuje proces hojení ran
• Stimuluje tvorbu nových cév
• Udržuje vlhké prostředí rány
• Podporuje tvorbu nové tkáně

Metalické stříbro
• Má široké antimikrobiální vlastnosti
• Je účinné proti mikroorganismům, které se běžně vyskytují v ranách a na kůži: S. aureus, S. aeruginosa, MRSA, Candida albicans, anaerobní
bakterie

• Zabraňuje mikrobiální kontaminaci a udržuje prostředí v ráně bez
dalších exogenních bakteriálních zdrojů
• Snižuje riziko infekcí a komplikací během hojení
• Vytváří optimální podmínky pro působení kyseliny hyaluronové

Vitamin E
• Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem
• Pomáhá obnovit přirozenou ochrannou bariéru kůže

30 g
Krém s obsahem 0,2 % kyseliny hyaluronové

Správná volba pro rychlé hojení ran
 ytváří vlhké prostředí, důležité pro proces hojení
V
Indikace:
• Léčba podrážděné kůže a kožních poranění: odřenin, odběrových ploch a řezů po chirurgickém zákroku, popálenin I. a II.
stupně, bércových a diabetických vředů, proleženin.
• Napomáhá vytvoření vlhkého prostředí nutného pro hojení
ran, chrání proti vysušování.
• Snadná aplikace.
Způsob použití:
• Rány je nutné před léčbou vyčistit a dezinfikovat. Tenká vrstva krému se nanáší na povrch rány dvakrát až třikrát denně
po dobu nejvýše 30 po sobě následujících dnů. Léčená oblast
by měla být kryta sterilním tylovým polštářkem a sterilním
obvazem.
Velikost balení: 30 g
Uchovávání: při teplotě do 30 °C
EAN: 8033661800193
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Control Spray 50 ml
Suspenzní sprej k lokálnímu použití s obsahem 0,25 % kyseliny
hyaluronové, 1 % metalického stříbra a vitaminu E
Kyselina hyaluronová a stříbro jsou vázány na matrici (kaolín a škrob) s absorpčními vlastnostmi. Absorpce exsudátu vytváří prostředí, které napomáhá
přirozenému regeneračnímu procesu tkáně. Společně s kyselinou hyaluronovou a stříbrem vytváří ochrannou bariéru proti průniku bakterií.

Dvojitý účinek: Ochrana rány před
infekcí a podpora hojení
I novované složení s vyšším obsahem kyseliny
hyaluronové a vitaminem E pro rychlejší hojení!
Snadná aplikace ve spreji – nedochází ke kontaktu s ránou
Indikace:
• Ošetření neinfekčních kožních poranění: odřenin, oděrek,
popraskané kůže, říznutí, malých chirurgických ran, místních popálenin I. a II. stupně, diabetické nohy, atletické nohy
a proleženin.
Způsob použití:
• Před aplikací spreje ránu omyjte.
• Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu několika
sekund.
• Při aplikaci držte nádobu ve svislé poloze a nástřiky ze vzdálenosti asi 15 cm pokryjte celou ránu dostatečným množstvím
spreje.
• Po aplikaci se doporučuje zakrýt ošetřenou plochu sterilním
obvazem.
• Aplikujte jednou až dvakrát denně podle klinického stavu.
• Přípravek se dá snadno odstranit omytím rány fyziologickým
roztokem.
Velikost balení: 50 ml
Uchovávání: při teplotě mezi +5 °C a +30 °C
EAN: 8033661804030

PDK: 3912483

