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Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania 
  
Uwagi : 
 

• Instrukcję stosowania wyrobu medycznego Uzarin żel należy uważać za część  składową wyrobu medycznego 
 

• Niniejszą instrukcję stosowania należy przechować przez cały okres przydatności wyrobu medycznego Uzarin żel. 
 
Opis wyrobu  Uzarin żel / wskazania do stosowania: 

Wyrób medyczny Uzarin żel 75 ml przeznaczony jest do miejscowego stosowania na nieuszkodzoną skórę w celu 
łagodzenia objawów związanych z urazami – stłuczeniami lub skręceniami, z występującym obrzękiem, 
zaczerwienieniem, krwawym podbiegnięciem (siniakiem). Uzarin żel 75 ml łagodzi również podrażnienia skóry po 
oparzeniach pierwszego stopnia i po ukąszeniach owadów. Główne działanie wyrobu medycznego Uzarin żel 75 ml 
oparte jest na fizyko – chemicznych właściwościach octanowinianu glinu. Dodatkowo obecność wyciągów z arniki 
górskiej i nagietka lekarskiego pozytywnie wpływa na stan i wygląd skóry.  
  
Sposób użycia: 
 
Wyrób medyczny Uzarin żel 75 ml należy nakładać na czystą i suchą skórę w ilości zależnej od rozmiaru urazu lub 
podrażnienia. Stosować 3-4 razy na dobę, pokrywając skórę cienką warstwą żelu. Po użyciu umyć ręce.  
Wyrobu medycznego nie stosować dłużej niż 3-5 dni. 
Nie stosować wyrobu medycznego Uzarin żel 75 ml pod opatrunkiem okluzyjnym. 
 
Przeciwskazania do stosowania: 

• Uczulenie na składniki preparatu. 
• Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę z przerwaniem ciągłości tkanek. 
• Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. 

 
Ostrzeżenia w zakresie stosowania:  

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

• Nie aplikować do oczu i na błony śluzowe.  
• Nie stosować po upływie terminu przydatności 
• Po otwarciu zużyć do 12 miesięcy, po tym terminie poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
• Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania 
• Chronić przed dziećmi.  

 
Warunki stosowania, przechowywania 
 i transportu  
Wyrób medyczny Avilin płyn stosować, przechowywać oraz transportować  w temperaturze +5 do +25 st C. 
 
Wytwórca:  
Nes Pharma Spółka Jawna,  ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów;  tel: 14 626 85 20 
 
 
Wyjaśnienie zastosowanych symboli  
 

 

Wytwórca  

 

Zapoznaj się z instrukcją użycia   

 

Numer partii produkcyjnej  

 

Chronić przed światłem 
słonecznym   

 

Wyrób nie jest sterylny  

 

Data ważności 

 

Warunki stosowania, przechowywania i 
transportu   

 

Po otwarciu zużyć do 12 
miesięcy   

 


