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Určený účel
Výrobek je určen k odstraňování lepicího materiálu 
ze zdravé pokožky.

Indikace
Výrobek je určen k použití pouze v kombinaci se 
stomickými podložkami SenSura Mio pro děti.
 
Pokud nejsou přítomny komplikující faktory, produkt 
lze použít pro předčasně narozené děti od 30. týdne 
těhotenství až do 6 měsíců věku. 

Výstrahy
Opakované použití produktu na jedno použití 
může kojenci způsobit potenciální újmu. Obnova, 
čistění, dezinfekce a/nebo sterilizace mohou zhoršit 
vlastnosti produktu, a tyto zhoršené vlastnosti potom 
mohou pro kojence představovat další riziko fyzické 
újmy nebo infekce.

Informace
Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za 
jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly 
vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, 
který je v rozporu s platnými doporučeními 
společnosti Coloplast.

Složení
Obsahuje směs olejů a vitamínu E.

Způsob použití
Otevření odstraňovače adheziv Brava pro děti

Důkladně si očistěte ruce.
 
Otevřete sáček s odstraňovačem odtržením malé 
části prsty nebo odstřižením nůžkami.

Likvidace
Produkt je určen pouze pro jednorázové použití a je 
třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s 
běžným domácím odpadem.
 
Produkt nesplachujte do toalety.

Odstranění stomické podložky
Opatrně odstraňte lepicí materiál odtahováním 
jednou rukou. V případě potřeby průběžně uvolňujte 
lepicí materiál odstraňovačem adheziv.

Naneste odstraňovač adheziv na 
bázi oleje kolem okraje lepicího 
materiálu prstem nebo vatovým 
tamponem. Pokud je aplikace 
odstraňovače adheziv na bázi 
oleje přímo ze sáčku obtížná nebo 
nepohodlná, vylijte prostředek do 
nádobky a naneste prstem nebo 
vatovým tamponem.
Nechte prostředek chvilku 
absorbovat a poté opatrně 
odstraňte lepicí materiál. 

Aplikace

Ohlašování nežádoucích příhod
Pokud došlo během používání nebo v důsledku 
používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí 
příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu 
státnímu orgánu.



Vysvětlení symbolů 

Zdravotnický prostředek

Označuje, že produkt je v souladu 
s evropskou legislativou pro 
zdravotnické prostředky

Kód šarže

Určeno na jedno použití

Datum výroby (RRRR-MM-DD)

Označuje nosič, který obsahuje 
informace o jedinečném identifikátoru 
prostředku 

Katalogové číslo

Výrobce

(Global Trade Item Number) Globální 
číslo obchodní položky

Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)

Přečtěte si návod k použití

Uchovávat mimo sluneční záření

Neklopit

Recyklovatelný obal


