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Argotiab Spray 125ml
 

cena: 38,54 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać -

Producent HEXANOVA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Argotiab z nanocząsteczkami aktywnego srebra to proszek, który dzięki swoim właściwościom pełni funkcję bariery ochronnej,
zapobiegając maceracji ran, w szczególności w przypadku ran sączących oraz pomagając w przywróceniu prawidłowych warunków
fizjologicznych potrzebnych do spontanicznej regeneracji skóry.

Dzięki składnikom produktu, na skórze nie powstają infekcje, które często pojawiają się w obecności ran z wysięgiem, w przebiegu stopy
cukrzycowej, stopy atlety oraz w przypadku odleżyn i niewielkich ran ciętych. Działanie ochronne wynika z połączenia kaolinu z kwasem
hialuronowym o właściwościach hydrofilowych.

Każdy z tych składników ma określone działanie: kaolin, nazywany białą glinką, działa jak materiał wchłaniający w przypadku ran
sączących, kwas hialuronowy działa nawilżająco. TIAB – kompleks dwutlenku tytanu połączonego kowalencyjnie z nanocząsteczkami
aktywnego srebra, wchodzi w skład bariery utworzonej przez kaolin i kwas hialuronowy, zapewnia odporność tej bariery na ataki ze
strony drobnoustrojów, wspomaga w ten sposób ochronę rany.

Argotiab spray zaleca się do stosowania w procesie leczenia:

ran sączących i z wysiękiem,

tzw. stopy cukrzycowej,

grzybicy stóp,

niewielkich ran ciętych, odleżyn.

Działanie
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chroni skórę przed infekcjami

ułatwia regenerację tkanek skóry, zapobiega maceracji ran

wspomaga proces ochrony rany

wchłania zawartość sączących ran

kwas hialuronowy nawilża ranę i przyspiesza regenerację naskórka

utrzymuje wodę w tkankach i zmniejsza ryzyko powstawania blizn

tworzy na skórze barierę przeciwdrobnoustrojową.

Sposób użycia

Przed nałożeniem umyć skórę i dokładnie ją osuszyć.

Zaaplikować cienką warstwę proszku na chore miejsce.

Nie masować.

Powtarzać czynność dwa razy dziennie.
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