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Flamigel
Flaminal Hydro
Flaminal Forte
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Flamigel

•
•
•
•
•

koloidní hydroaktivní gelové krytí pro suché a mírnû secernující popáleniny,
akutní a chronické rány
inteligentní tvÛrce vlhkého prostﬁedí - vlhká terapie
aktivní a pasivní polymery zaji‰Èují schopnost absorbovat i hydratovat
vytváﬁí kyselé prostﬁedí (pH 4,5), které úãinnû kontroluje mikrobiální pﬁítomnost v ránû
podporuje granulaci a tvorbu nového epitelu

50 g
1 ks

250 g
1 ks

Flaminal Hydro

•
•
•

alginátové gelové krytí s enzymatick˘m antibakteriálním systémem pro rozsáhlé mírnû aÏ stﬁednû
secernující rány
silnûj‰í hydrataãní kapacita
zv˘‰ená baktericidní schopnost

50 g
1 ks

500 g
1 ks
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Flaminal Forte

•
•

alginátové gelové krytí s enzymatick˘m antibakteriálním systémem pro silnû secernující rány
zv˘‰ená baktericidní absorpãní schopnost

50 g
1 ks

500 g
1 ks

Spáleniny od sluníãka
JAK POUÎÍT?

01

opatrnû rozetﬁete silnûj‰í vrstvu Flamigelu a nechte pÛsobit,
nevtírejte do kÛÏe

02
03
04

gel zajistí chladiv˘ a uklidÀující úãinek
aplikujte dle potﬁeby 1-6x dennû
pﬁi následné aplikaci není potﬁeba gel om˘vat, mÛÏe b˘t
nanesen v nûkolika vrstvách
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Rány, odﬁeniny, popáleniny
JAK POUÎÍT NA RÁNY, OD¤ENINY A POOPERAâNÍ RÁNY?

01
02
03
04
05

zastavte krvácení a ránu vyãistûte vodou
poté aplikujte silnûj‰í vrstvu Flamigelu
pokud je to nutné, pﬁekryjte mastn˘m tylem a pﬁevaÏte
obvazem nebo kryjte polyuretanovou folií na rány
zachovejte Flamigel na místû co nejdéle, dokud gel zÛstává
na ránû
pﬁi pﬁevazu opatrnû odstraÀte krytí (nejlépe ve spr‰e vodou)
a následnû postupujte stejnû jako pﬁi první aplikaci

JAK POUÎÍT NA POPÁLENINY?

01
02
03
04

opatrnû rozetﬁete silnûj‰í vrstvu Flamigelu a nechte pÛsobit,
gel zajistí chladiv˘ a uklidÀující úãinek
nevtírejte do kÛÏe
aplikujte dle potﬁeby 1-2x t˘dnû
v pﬁípadû vût‰í rány pﬁekryjte a pﬁevazujte 1x za 48 hodin,
aby staãilo dojít ke vzniku epitelu

Postradiaãní rány
JAK POUÎÍT?

01
02
03

postiÏené místo opláchnûte vodou a osu‰te
opatrnû rozetﬁete slab‰í vrstvu Flamigelu a nechte pÛsobit,
gel zajistí chladiv˘ a uklidÀující úãinek
nevtírejte do kÛÏe

JAK âASTO APLIKOVAT?

01
02
03
04

preventivní o‰etﬁení: 3x dennû
pokud je kÛÏe mírnû zaãervenalá: 5x dennû
pokud je pokoÏka silnû zaãervenalá: kaÏdé 3 hodiny
pokud se na kÛÏi objevují ‰upinky: kaÏdou hodinu
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