
Příbalová informace pro uživatele 
 

Přečtěte si před prvním použitím pozorně tuto příbalovou informaci. V případě dalších otázek se obraťte na svého lékaře, 
nebo lékárníka.  
 
Výrobce: Neil Med®PHARMACEUTICALS,INC. 601 AVIATION BVLD,Santa Rosa,CA 95403 USA 
 

NeilMed® NeilCleanse™ WoundWash Saline Spray-sprej na čištění ran 

Izotonický roztok, bez drog a konzervačních látek, nepálí, neštípe 
Neilcleanse ™ je sterilní fyziologický roztok, který očišťuje drobné rány a odřeniny, aniž by pálil nebo štípal. Sprejuje v  
jakékoliv pozici. 
   
Obsah balení: 
1  Neilcleanse ™ WoundWash Saline sprej (177 ml) Sterilní, isotonický roztok bez konzervačních látek  

Používejte pouze podle pokynů, při přetrvávajících potížích navštívit svého lékaře.  

Návod k použití: 

Indikace: 

Očištění drobných rán a odřenin. 

 

Výhody: 

     Sterilní, bez drog a konzervační látky 

     Nepálí, neštípe  

     Přenosný, vhodný pro cestování 

 

Při úplně prvním použití: 

Zkuste bílou plastovou hlavu zvednout ze strany mírným tahem. V případě, že plastová hlava nejde snadno nazdvihnout, 

karta je neporušená. Pokud se plastová hlava nazdvihne, karta je rozbitá a sprej by neměl být používán. Po ujištění se o 

neporušenosti karty postupujte podle pokynů. 

 

Návod k použití 

 

    Před použitím stříkněte krátký proud Wash Saline Spray ™ do vzduchu nebo na neporušenou kůži abyste otestovali proud 

a vyčistili trysku. 

    Stříkejte na postiženou oblast ze vzdálenosti 5-10cm nebo tak, nebo jak je vám to pohodlné. 

    Po každém použití uzavřete čistým víčkem. 

 

 

Složení: 

Čištěná voda, chlorid sodný (9mg/ml) 

 

Varování: 

 

    Nepoužívejte na popáleniny. Nepoužívat na ústní otvory, zvukovody, oči nebo ústa. 

    Ne pro injekční použití. 

    Pouze pro individuální použití. 

    Používejte podle potřeby. Konzultujte se lékařem při dlouhodobém ošetřování ran a pro použití u dětí mladších 2 let. 

    Obsah je pod tlakem; neprorážejte, nepalte. 

    Uchovávejte mimo dosah dětí. 

    Skladujte při teplotě mezi 5 ° -27 ° C, mimo sluneční světlo a mimo zdroje tepla. Nesmí zmrznout. 



    Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. 

    Pokud se zarudnutí, otok nebo bolest zhoršuje, prosím požádejte o radu svého zdravotníka. 

Dovozce: 
ASCOMED s.r.o. 
Pod Cihelnou 6/664 
161 00 Praha 6 
Tel.: +420 233 313 578 
www.ascomed.cz 

 


