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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
(KÜLSŐLEG HASZNÁLATOS, NEM PERORALIS KÉSZÍTMÉNY)

A HyperOil-ban levő Neem fa olaja klinikailag bizonyítottan nem képez filmréteget a seben. Ne
tartson sipoly képződésétől!
Felhasználási terület
A termék a bőrszövet helyreállításának adjuváns kezeléséhez használatos akut és krónikus sérülések
esetén javasolt.
Különböző típusú bőrfelületi sérülések, bőrberepedések, felfekvéses fekélyek, vascularis laesiók, diabetikus eredetűek is, az irha és/vagy a csontszövet expozíciója mellett, benőtt körmök, körömgombásodás (körömlemez gombás fertőzése), külsőfülgyulladás, égések, sipolyok, tályogok, traumás sérülések (fertőzöttek is), csonthártyáig hatoló szakított és zúzott sebek, radiodermatitis, műtéti sebek,
aranyér, herpesz, fertőzött akné, ekcéma, szájüregi sebek, szennyezett horzsolt sebek, tetoválások utáni, ill. tetoválások eltávolítása utáni gyulladt bőrfelület, fagyás, szúnyog-, ill. rovarcsípés. Kiváló szúnyogriasztó (de erős, jellegzetes szagú készítmény).
Bőrátültetések kezeléséhez is nagyon ajánlott. A szöveteket védő és a baktériumokat visszaszorító
hatásának köszönhetően elősegíti a felületi hámhiányok és a különböző jellegű bőrsérülések
gyógyulását. Az irha és egyéb anyagok elvesztését eredményező súlyos bőrsérülések esetén elősegíti a
fibrin csökkenését és stimulálja a granulációs szövet képződését. A termék fenntartja a szöveti
hidratációt, elkerülve így a pörkök képződését és a seb körüli részek felpuhulását. A termék gátolja a
baktériumtelepek kialakulását a kezelt területen.
A termék fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatással bír.
Gyógyászati eszköz.
Felhasználási terület: bőr, szájnyálkahártya, valamint a rectum linea dentata területe (aranyeres
csomók kezelése).
A felhasználók köre
A termék egészségügyi intézményekben, illetve otthonápolás keretében is használható, amennyiben az
ápolást ellátó személy (orvos, asszisztens, ápoló, családtag) a termék használatára vonatkozó
előírásokat megismerte és azokat betartja.
Alkalmazási mód
A termék alkalmazása és – természetesen – annak minden újabb felvitele előtt a bőrsérülést a szokásos
eljárások szerint meg kell tisztítani. A nem teljesen újrahámosodott bőrsérüléseknél esetleg meglevő
elhalt szöveteket vagy kérges (száradt) pörköket ajánlatos megfelelő módon eltávolítani. A fekélyek
gyógyulása nagyban gyorsítható akkor, ha folyamatos a kötözés, és ha a termék minden egyes alkalmazásakor új kötés kerül fel a régi helyére. A különböző formulákban kapható terméket – az orvosi
ajánlásnak megfelelően – napi, 2, 4 napi, vagy heti gyakorisággal kell alkalmazni a kezelendő sérülés
súlyosságától, jellegétől és helyétől függően.

Olajos formula
Borostyán színű üveg cseppszámlálóval vagy spray szórófejjel
Fekélyes vagy nyitott, kisebb vagy nagyobb kráterszerű sebek (pl. nagy felfekvéses fekélyek) esetén a
terméket steril gézlapra kell felvinni, majd azt közvetlenül kell alkalmazni a teljes sérült terület
bezáródásáig. A gézlapok megfelelő rögzítéséhez szükség esetén vízálló vagy ún. félig lélegző kötés
(filmkötszer) használható.
Fontos. A Hyperoil olajjal átitatott gézlapot a seb lemosása nélkül vagy – szükség esetén – fiziológiás
sóoldattal való egyszerű lemosása után minden kezelés alkalmával le kell venni és ki kell cserélni.
Gél formula
Üregeket, járatokat vagy komoly anyaghiányt mutató fibrines bőrsérülések esetén a termék
könnyebben alkalmazható gél formulában közvetlenül a sérült területre, filmkötszerrel rögzítve.
Fontos. A kötszer levételekor a kezelt területen található fölös gélt el kell távolítani. A gél ismételt
felvitele előtt a kezelt területet alaposan le kell öblíteni fiziológiás sóoldattal.
Spray formula
Tekerje le a kupakot és csavarja fel a spray adagolót. A szükséges mennyiség kijuttatása után a
légmentes záródás érdekében tekerje vissza a kupakot. A spray szórófej un. „jet” szórófej, tehát
egyenes csíkban szór, és nem tusrózsa szerűen. Az olaj, ill. a zselé könnyedén szétterjed mind a
kötszeren, mind a seben.
Impregnált géz formula
10 darab 10×10 cm méretű impregnált gézlapot tartalmazó doboz. Vazelinmentes. Vazelinre allergiás
vagy érzékeny sérültek esetén is alkalmazható.
Vazelines géz formula
40 darab 10×10 cm méretű vazelines gézlapot tartalmazó doboz.
Vazelinre allergiás vagy érzékeny sérültek esetén nem alkalmazható.
Különösen javallott az akut sérülések (égések, horzsolások, műtét utáni sebek) és a gyenge
újrahámosodást mutató, baktériumtelepek kialakulásának kedvező és rosszul gyógyuló krónikus
sérülések kezeléséhez. A sérült terület megtisztítása (fiziológiás sóoldattal történő lemosása) után
nyissa fel a dobozt és csipesszel vegyen ki egy gézlapot, majd helyezze azt el a sérült területen.
Szükség esetén alkalmazzon másodlagos nedvszívó kötést.
Fontos. A gézlapot a seb lemosása nélkül vagy – szükség esetén – fiziológiás sóoldattal való egyszerű
lemosása után naponta, két, három naponta (a seb jellegétől és a gyógyulási fázistól függően) le kell
venni és minden kezelés alkalmával ki kell cserélni.
Amennyiben úgy érzi, hogy a seb kiszáradt, kívülről fújjon rá olajat, várjon pár percet, és a kötés a seb
sérülése nélkül eltávolítható. Ezt akkor is tegye meg, ha a kötéscsere még nem aktuális, de száraznak
érzi a sebet!

Alkalmazási korlátok
A termék hatástalan elhalt szövetek esetén, illetve ha a szöveti hypoxia értéke kisebb, mint 30 Hgmm
O2.
Ellenjavallatok
A kezelt területen tilos a termékkel egyidejűleg kenőcsöt vagy fertőtlenítőt használni. Kerüljük az
alkohol, jód, klórhexidin vagy hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszerek használatát! A formulák nem megfelelő
alkalmazása késleltetheti a szöveti reparációt, gátolva ezzel a gyógyulás fiziológiai folyamatát. A
sérültnél túlérzékenység léphet fel a hatóanyagokra vagy a kötőanyagok bármelyikére: ilyen esetben
meg kell szakítani a kezelést és megfelelő terápiát kell kezdeni. A termék tartós használata átmeneti
szőr- és hajhullást eredményezhet. (A szőrtüszők, ill. hajhagymák nem sérülnek, nem halnak el, a szőrzet és a
haj visszanő.)
A termék alkalmazása – formulától függetlenül – átmeneti égő érzést, vérzést, viszketést vagy bőrpírt
okozhat a sérült területen, ami rövid időn belül (néhány perc) elmúlik, és ezzel párhuzamosan
fokozatosan csökken a sérülés helyén érzett fájdalom. A legtöbben nem tapasztaltak égő, viszkető
érzést a kezelések során.
Figyelmeztetések
•

Sok esetben lehetőséget ad a helyi antibiotikumos kezelés mellőzésére, illetve a szisztémás
antibiotikus kezelés lerövidítésére.

•

Kerülendő a fertőtlenítők alkalmazása, mert ezek kedvezőtlenül befolyásolják a gyógyulás
folyamatát.

•

A fény és a levegő árt a terméknek. Ezért csak az alkalmazáshoz szükséges időtartamon át
tehető ki levegő hatásának. A termék használata után tehát jól le kell zárni a tárolóedényt.

•

Száraz, hűvös helyen tartandó. 17 °C alatti hőmérsékleten az olajos formulájú termék
hajlamos ugyan a megszilárdulásra, de a bőrre juttatva, ill. szobahőmérsékleten kis idő
elteltével ismét cseppfolyóssá válik. Ha szilárd állapotban nehéz applikálni, állítsuk az üveget
langyos vízbe! (Max. 40°C.) Ne lépje túl a meghatározott max. hőmérsékletet!

•

A természetes növényi eredetű anyagokból álló termék sem az egészségre, sem a környezetre
nem jelent veszélyt. Ettől függetlenül eddig soha nem jelzett allergiás reakciókat is kiválthat.

•

Használat után az előírások szerint kell ártalmatlanítani az impregnált gézlapokat és azok
dobozát.

•

Tilos ugyanazt az impregnált gézlapot más sérülteken is alkalmazni.

•

A termék esetében másod- és harmadfokú égési sérülésekre nem történtek klinikai
vizsgálatok.

•

Három év alatti gyermekektől távol tartandó.

•

Használat előtt az olaj alaposan felrázandó.

•

Amennyiben a termék szembe kerülne, langyos vízzel öblítse ki, majd pislogjon, amíg az
olajat ki nem pislogja, és látása homályosból ismét éles nem lesz! A termék semmi maró, vagy
szemre káros anyagot nem tartalmaz.

Aktív hatóanyagok:
Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)
Parabén mentes, nem tartalmaz petróleum származékot
Összetevők:
Olajos formula INCI
Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)
30ml-es gél formula INCI
Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)
Egyéb összetevők (kötőanyagok):
Aqua [Water], Propylene Glycol, Ciclodextrin, Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamine, Benzoic
Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium Dehydroacetate, Ethylhexylglycerin.
Gél formula INCI
Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)
Egyéb összetevők (kötőanyagok):
Aqua [Water], Propylene Glycol, Ciclodextrin, Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamine, Benzoic
Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium Dehydroacetate, Ethylhexylglycerin.
Impregnált géz formula INCI
Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)
Egyéb összetevők (kötőanyagok):
Aqua [Water], Propylene Glycol, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, Benzoic Acid,
Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin.
Vazelines géz formula INCI
Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)
Egyéb összetevők (kötőanyagok):
Light Liquid Paraffin, White Soft Paraffin.

Felülvizsgálat: 2015. június
A csomagoláson feltüntetett szavatossági idő az előírások szerint tárolt, bontatlan csomagolású
termékre vonatkozik.
Figyelem: Ne szennyezze a környezetét!

e-mail:info@rimos.com - web site: www.rimos.com

Figyelem: Olvassa el a használati utasítást!

