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Avilin Spray 
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Wersja 1.2021 

 

Avilin Spray 90ml,400ml 

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego 

 

1434 

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania  

 

Uwagi: 

 Instrukcję stosowania wyrobu medycznego Avilin Spray należy uważać za część składową wyrobu medycznego. 

 Niniejszą instrukcję stosowania należy przechować przez cały okres przydatności wyrobu medycznego. 

 

Skład:  

 Polimer E (eter poliwinylobutylowy) 

 

Opis działania wyrobu medycznego:  

 Sterylny opatrunek adhezyjny Avilin Spray spełnia na uszkodzonej skórze rolę przylegającego opatrunku, tworząc barierę ochronną. Jest 

odporny na środowisko w jakim się znajduje, nie ulega degradacji i dzięki temu chroni ranę przed środowiskiem zewnętrznym i przyspiesza 

gojenie ran poprzez wspieranie procesu ziarninowania i epitelializacji. 
Jego właściwości fizyko – chemiczne, a szczególnie wysoka lepkość, powodują że utrzymuje się na uszkodzonej skórze i skutecznie 

zabezpiecza ranę przed czynnikami zewnętrznymi. Chroni ranę przed utratą wody, zapewniając odpowiednią jej wilgotność. Dodatkowo 

pozwala utrzymać właściwe pH rany i wymianę gazową.  

 

Wskazania do stosowania:   

 owrzodzenia żylakowate goleni, 

 rany niedokrwienne (najczęściej pochodzenia miażdżycowego), 

 zespół stopy cukrzycowej, 

 odleżyny (owrzodzenia troficzne), 

 rany oparzeniowe (pochodzenia termicznego, chemicznego i elektrycznego), 

 inne rany. 

 

Sposób użycia: 

 Sterylny wyrób medyczny Avilin Spray aplikować na ranę z odległości 10-15 cm, pokrywając całą jej powierzchnię, 

jeden raz dziennie. Po aplikacji ranę zabezpieczyć jałową gazą. Po użyciu wyrobu medycznego Avilin Spray opakowanie 

ponownie zamknąć zatyczką plastikową. 

UWAGA: Przed użyciem należy oczyścić dyszę poprzez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku zaworka. 

 

Przeciwwskazania do stosowania: 

 rany z silnym krwawieniem, 

 rany z dużą ilością rozmiękającej martwicy, 

 rany z cechami zakażenia, 

 rany z dużą ilością wysięku, 

 rany z treścią ropną, 

 uczulenie na składniki preparatu. 

W wymienionych przypadkach stosowanie opatrunku adhezyjnego Avilin Spray należy skonsultować ze specjalistą. 

 

Ostrzeżenia w zakresie stosowania:  

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

porady lekarza. 

 Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania. 

 Nie aplikować do oczu. 

 Nie nagrzewać powyżej 50oC. 

 Nie przekłuwać pojemnika ciśnieniowego. 

 Nie wrzucać do ognia. 

 Chronić odzież przed poplamieniem. 

 Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Nie stosować po upływie terminu przydatności. 

 Chronić przed dziećmi.  

 Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania. 

 Sporadycznie możliwe występowanie zaczerwienia, lub swędzenia w miejscu stosowania. 

 

Warunki stosowania, przechowywania, i transportu:  

 Wyrób medyczny Avilin Spray należy stosować w temp. +5 do +50 °C, przechowywać oraz transportować w 

temperaturze -5 do +50 °C. 
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Termin ważności:  

 Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności.   

 

Wytwórca: Nes Pharma spółka jawna,  ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów,  tel: 14 626 85 20 

 

Dystrybutor: 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 sterylny  

 

Data ważności 

 

Warunki stosowania 

przechowywania i transportu   
 

 

 

 

Nie używać w przypadku 

uszkodzonego opakowania 

 

  

 

 

 

Wersja 1/2021 
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Avilin Spray 400ml, 

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego 

 

1434 

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania  

 

Uwagi: 

 Instrukcję stosowania wyrobu medycznego Avilin Spray 400ml, należy uważać za część składową wyrobu medycznego 

 Niniejszą instrukcję stosowania należy przechować przez cały okres przydatności wyrobu medycznego. 

 

Skład:  

 Polimer E (eter poliwinylobutylowy) 

 

Opis działania wyrobu medycznego:  

 Sterylny opatrunek adhezyjny Avilin Spray 400ml spełnia na uszkodzonej skórze rolę przylegającego  opatrunku, tworząc barierę ochronną. 
Jest odporny na środowisko w jakim się znajduje, nie ulega degradacji i dzięki temu chroni ranę przed środowiskiem zewnętrznym i 

przyspiesza gojenie ran poprzez wspieranie procesu ziarninowania i epitelializacji. 

Oprócz dużej wytrzymałości chemicznej, jego właściwości fizyko – chemiczne a szczególnie wysoka lepkość powodują, że utrzymuje się na 

uszkodzonej skórze i skutecznie zabezpiecza ranę przed czynnikami zewnętrznymi. Chroni ranę przed utratą wody, zapewniając 

odpowiednią jej wilgotność. Dodatkowo pozwala utrzymać właściwe pH rany i wymianę gazową.  

 

Wskazania do stosowania:   

 owrzodzenia żylakowate goleni 

 rany niedokrwienne (najczęściej pochodzenia miażdżycowego) 

 zespół stopy cukrzycowej 

 odleżyny (owrzodzenia troficzne) 

 rany oparzeniowe (pochodzenia termicznego, chemicznego i elektrycznego) 

 inne rany przewlekłe 

 

Sposób użycia: 

 Sterylny wyrób medyczny Avilin Spray 400ml aplikować na ranę z odległości 10-15 cm, pokrywając całą jej 

powierzchnię, jeden raz dziennie. Po aplikacji ranę zabezpieczyć jałową gazą. Po użyciu wyrobu medycznego Avilin 

Spray 400ml opakowanie ponownie zamknąć zatyczką plastikową. 

 UWAGA: Przed użyciem należy oczyścić dyszę poprzez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku zaworka 

 

Przeciwwskazania do stosowania: 

 rany z silnym krwawieniem 

 rany z dużą ilością rozmiękającej martwicy, 

 rany z cechami zakażenia, 

 rany z dużą ilością wysięku, 

 rany z treścią ropną. 

 uczulenie na składniki preparatu 

 W wymienionych przypadkach stosowanie opatrunku adhezyjnego Avilin Spray 400ml należy skonsultować ze 

specjalistą 

 

Ostrzeżenia w zakresie stosowania:  

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

porady lekarza. 

 Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania 

 Nie aplikować do oczu 

 Nie nagrzewać powyżej 50oC 

 Nie przekłuwać pojemnika ciśnieniowego 

 Nie wrzucać do ognia 

 Chronić odzież przed poplamieniem 

 Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Nie stosować po upływie terminu przydatności. 

 Chronić przed dziećmi.  

 Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania. 

 Sporadycznie możliwe występowanie zaczerwienia, lub swędzenia w miejscu stosowania. 
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Warunki stosowania, przechowywania, i transportu:  

 Wyrób medyczny Avilin Spray 400ml należy stosować w temp. +5 do +50 °C, przechowywać oraz transportować w 

temperaturze -5 do +50 °C. 

 

Termin ważności:  

 Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności.   

 

Wytwórca: Nes Pharma Spółka Jawna,  ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów;  tel: 14 626 85 20 

 

Dystrybutor: : 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 sterylny  

 

Data ważności 

 

Warunki stosowania 

przechowywania i transportu   

 

 

 

 

Nie używać w przypadku 

uszkodzonego opakowania 
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