Lindrar
Kyler
Gel för brännskador

EGENSKAPER
Relieve BurnGel är en vattenbaserad, vattenlöslig gel som drar värmen ur en brännskada samtidigt som den lindrar smärtan,
kyler huden och skyddar mot luftburen kontaminering. Genom att applicera Relieve BurnGel så snart som möjligt försvinner
värmen från brännskadan, vilket hjälper till att förhindra att värmen går djupare in i huden. Gelen består till 90% av renat vatten och har samma kyleffekter som vatten, men eftersom gelen är tjock stannar den kvar på brännskadan och avdunstar i
mycket långsam takt. Relieve BurnGel - dosen stör inte läkarvården på sjukhus, såsom autograft etc. Relieve BurnGel är helt
vattenlöslig. Eventuella rester av Relieve BurnGel på ett brännsår kommer att tas bort med det första badet av läkare eller
sjuksköterska. Även när Relieve BurnGel används för den definitiva behandlingen av en liten brännskada, tas den bort vid
varje tvätt. Relieve BurnGel är steril med Gamma och har fem års hållbarhet.

AVSEDD ANVÄNDNING
Relieve BurnGel används främst för att täcka brännsår, för att hålla såren fuktiga. Produkten används akut för 1:a och 2:a
gradens brännsår. Produkten drar värmen ur en brännskada samtidigt som den lindrar smärtan, kyler huden och skyddar mot
luftburen kontaminering.

BRUKSANVISNING
KOMPRESSER OCH GEL
För värmebrännskador
Riv upp Burncare förpackningen och lägg förbandet över sårstället.
Krama ut den återstående gelen från påsen över förbandet Låt vara i kontakt med sårstället i minst 30 minuter. Lägg den
tomma förpackningen över kompressen.
Om nödvändigt, säkra Burncare på plats med ett passande bandage, var noga med att inte trycka för mycket.
Sök läkarvård om brännskadan är allvarlig eller täcker ett stort område.
Burncare gel är vattenlöslig och kan sköljas av med koksaltlösning eller sterilt vatten vid behov.
För kemiska brännskador
Om det är flytande kemikalier måste det sköljas av med kallt vatten i ca 15-20 minuter eller annan lämplig vätska. Om det är
pulverkemikalier måste det borstas bort från ytan, tvätta sedan med kallt vatten i ca 15-20 minuter. Följ instruktionerna enligt
värmebrännskada.

VARNING
1.
2.
3.
4.
5.

Akut första hjälpen endast vid brännskador, skållningar, solbränna. Använd inte för läkning.
Endast för engångsbruk. Använd inte om förpackningen är öppen eller skadad.
Gnid inte in gelen i det drabbade skadeområdet.
Avbryt behandlingen om irritation uppstår.
Sök omedelbart läkarvård om brännskadan är allvarlig eller täcker ett stort område.

UPPMÄRKSAMHET
1.
2.

Denna produkt är steril, kan inte användas när förpackningen är skadad.
Engångsprodukt, kan inte återanvändas. Upprepad användning kan orsaka infektion.

LAGING
Denna produkt bör förvaras i en relativ luftfuktighet på högst 80%, och temperaturen inte är mer än 40°C, icke tillsammans
med giftiga ämnen och i välventilerat rum.

