
Avilin Balsam 
spray opatrunek adhezyjny 75 ml, 250 ml 

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego 
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego przeczytaj instrukcje! 

Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny  zabezpiecza ranę przed czynnikami ze-
wnętrznymi. 
Stosowanie instrukcji:
•     Instrukcję stosowania wyrobu medycznego Avilin Balsam spray opatrunek adhe-

zyjny  należy uważać za część  składową wyrobu medycznego,
•      Niniejszą instrukcję używania należy przechować przez cały okres przydatności 

wyrobu medycznego Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny, 

Skład / Ingredients : Polimer E (eter poliwinylobutylowy) 
Opis działania wyrobu medycznego Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny :
Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny  spełnia na uszkodzonej skórze rolę przy-
legającego  opatrunku, tworząc barierę ochronną. Ze względu na swoją strukturę che-

zabezpiecza ją przed utratą wody oraz zapewnia jednoczesną wymianę gazową 
tworząc odpowiednie mikro-środowisko rany. Związek ten ze względu na stabilność 
chemiczną  jest odporny na środowisko w jakim się znajduje a jego szczególnie wysoka 
lepkość powoduje, że utrzymuje się na uszkodzonej skórze i skutecznie zabezpiecza 
ranę przed czynnikami zewnętrznymi chroniąc ją przed zakażeniem pochodzą-
cym z zewnątrz; zwłaszcza w przypadku ran trudno gojących się. W przypadku ran 
brudnych lub zakażonych przed nałożeniem opatrunku należy ranę oczyścić i zde-
zynfekować. Stosować do opatrywania ran wymagających zachowania wilgotnego 
środowiska.

Sposób użycia:
Minimum raz dziennie, nanosząc na ranę z odległości 8-10 cm, ranę należy odpowied-
nio zabezpieczyć np. jałową gazą, W przypadku ran brudnych lub zakażonych przed 
nałożeniem opatrunku Avilin Balsam spray, należy ranę oczyścić i zdezynfekować. 

Przeciwskazania do stosowania;
rany z silnym krwawieniem
uczulenie na składniki preparatu

W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku poprawy, bądź nasilenia 
się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

  



Warunki przechowywania i transportu wyrobu medycznego;
Wyrób medyczny Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny  składować i transporto-
wać w zakresie temperatur od +5 °C do +50 °C.     +5 °C            +50 °C 

Ostrzeżenia dotyczące stosowania;
Sposób bezpiecznego używania wyrobu medycznego Avilin Balsam spray opatru-
nek adhezyjny: 

• Nie aplikować do oczu
• Nie stosować po upływie terminu przydatności
• Nie nagrzewać powyżej 50oC
• Nie przekłuwać pojemnika
• Nie wrzucać do ognia
• Chronić odzież przed poplamieniem
• Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego 
należy zapoznać się z instrukcją stosowania!  

Uwaga: Chronić przed dziećmi. 

Termin ważności: 
Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności podanego na etykiecie 
jednostkowej. 

Wytwórca: Nes Pharma s.j. - ul. Ostrogskich 5; 33-100 Tarnów; tel.: 14 626 85 20

Dystrybutor: Nes Pharma s.j. - ul. Ostrogskich 5; 33-100 Tarnów; tel.: 14 626 85 20

umieszczony na spodzie pojemnika
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