
Prep Barrier Film

Návod k použití
Přečtěte si pozorně následující pokyny.
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Určený účel
Chrání pokožku před traumatem způsobeným 
adhezivním materiálem a podrážděním močí a / nebo 
výkaly.

Varování
Opakované použití tohoto produktu na jedno použití 
může pro uživatele představovat potenciální riziko. 
Obnova, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou 
narušit vlastnosti produktu a představovat tak další 
riziko fyzické újmy nebo infekce pacienta.

Upozornění
Pouze pro vnější použití.
 
Nepoužívejte v blízkosti očí. Způsobí podráždění očí. 
Dojde-li ke kontaktu s očima, vyplachujte je vodou po 
dobu 15 minut a vyhledejte lékaře.
 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
 
Uchovávat mimo sluneční záření.
 
Hořlavé. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně 
ani při kouření.

Informace
Prep Barrier Film zajišťuje viditelný bariérový 
ochranný film při aplikaci na pokožku před aplikací 
stomické pomůcky.

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
Vyčistěte oblast, která má být chráněna, opláchněte 
ji a osušte.
 
Aplikujte Prep Barrier Film, nechejte jej zaschnout 
a vytvořte tak na pokožce ochranný bariérový film. 
Pokud je pokožka obnažená, může dojít k mírnému 
píchání.
 
Při výměně zařízení není nutné prostředek 
odstraňovat z kůže, protože film bude odstraněn 
lepicím materiálem.

Likvidace
Produkt se likviduje s běžným domácím odpadem 
nebo podle místních směrnic.
 
Produkt nesplachujte do toalety.

Složení
Izopropylalkohol, butylester kopolymeru PVM / MA, 
acetát izobutyrát sacharózy.

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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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

Recyklovatelný obal
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