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

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.

Vyvarujte se přímého vdechování, které může 
způsobit dočasné podráždění dýchacích cest.

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

Extrémně hořlavý aerosol – nebezpečí

Nádobka je pod tlakem. Při zahřátí se může 
roztrhnout.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

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

Nestříkejte na otevřený oheň a jiné zdroje zapálení.

Nepropichujte a nespalujte, ani po použití.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte 
teplotám nad 50°C/122°F.

Informace
Produkt je na bázi silikonu a je určen pro opakované 
použití. Produkt zasychá během několika sekund a 
nemá vliv na přilnavost dalších pomůcek.

Složky: Obsahuje směs alkylsiloxanů. 

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.

Způsob použití
1. Sprej se aplikuje kolem okraje lepícího materiálu.
 
2. Po několika sekundách jemně odlepte sáček nebo 
podložku. Postup dle potřeby opakujte.

Likvidace
Přípravek by se měl zlikvidovat s dalšími sprejovými 
nádobami v souladu s místními předpisy. 

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

Označuje horní mez teploty, které může 
být zdravotnický prostředek bezpečně 
vystaven

Datum výroby (RRRR-MM-DD)

Upozornění

Katalogové číslo

Výrobce

Označuje čárový kód, který obsahuje 
identifikaci speciálního zařízení 

Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)
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(Global Trade Item Number) Globální číslo 
obchodní položky

Uchovávat mimo sluneční záření

Recyklovatelný obal

Ve shodě se směrnicí pro dávkovače 
aerosolů 75/324/EHS

Extrémně hořlavé

GTIN


