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Předpokládaný účel
Ubrousek Brava na odstraňování lepicích materiálů 
je určen k odstraňování lékařských lepicích materiálů 
z neporušené kůže.

Varování
Opětovné použití produktu na jedno použití se 
nedoporučuje, může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čistění, dezinfekce a/nebo 
(opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky 
produktu, což může mít za následek zvýšené riziko 
fyzické újmy nebo infekce uživatele.

Upozornění
Vyvarujte se přímého použití na jinou tkáň, než je 
neporušená kůže, např. na spodinu rány a sliznice 
(oči, uši, nos, ústa, vagína), protože to může způsobit 
podráždění kůže.

Nedoporučuje se používat u nedonošených kojenců, 
novorozenců nebo kojenců do 4 kg z důvodu 
nedostatečné vyzrálosti jejich kůže.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření.

Informace
Přípravek je vyroben na bázi silikonu. Vysychá 
během několika sekund a neovlivňuje adhezi dalších 
prostředků.

Složky: Obsahuje směs alkylsiloxanů. 

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za 
jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla 
vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, 
který je v rozporu s platnými doporučeními 
společnosti Coloplast.

Způsob použití
1. Roztrhněte sáček, vyjměte ubrousek a rozbalte ho. 
 
2. Odstraňte ubrouskem zbytky lepícího materiálu.

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

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.
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