- díky preventivnímu o‰etﬁení
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i bezprostﬁednû pﬁed ní
- Flamigel nesniÏuje úãinky
ozaﬁování
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Flamigel je hydroaktivní koloidní gel k léčbě ran, podporuje rychlé hojení pokožky
tím, že ránu zakryje a vytvoří optimální vlhké prostředí. Flamigel se používá po
laserové terapii na povrchové popáleniny (včetně popálenin způsobených radioterapii),
lze použít i před radioterapií preventivně, dále na drobné rány (například škrábance
a říznutí) a solární popáleniny. Lze jej také použít na povrchové otevřené rány
a povrchové proleženiny.

Způsob použití:
Postradiační rány
• preventivní ošetření – používejte Flamigel 3 x denně
• pokud je kůže mírně načervenalá – používejte Flamigel 5 x denně
• pokud je pokožka silně načervenalá – mažte Flamigel každé 3 hodiny
• pokud se na kůži objevují šupinky – používejte Flamigel po hodině
Povrchové popáleniny a popáleniny způsobené sluncem
Opatrně rozetřete Flamigel na postižené místo a nechte působit k zajištění chladivého
a uklidňujícího účinku. Nevtírejte do kůže. Aplikujte 1 – 2 x denně, v případě
popálení sluncem 2 – 6x denně.
Otevřené rány a popáleniny
1. Vymyjte a vyčistěte ránu.
2. Ránu vysušte pomocí sterilního tampónu.
3. Naneste silnou vrstvu Flamigelu (3 – 5 mm) na ránu, snažte se vyhnout okolí
rány. V případě hluboké rány vyplňte zhruba 2/3 objemu rány Flamigelem.
4. Překryjte mastným tylem a převažte obvazem nebo překryjte transparentní
polyuretanovou fólii.
5. Zachovejte Flamigel na místě co nejdéle, dokud struktura gelu zůstává
neporušená.
Popáleniny/odřeniny, řezné rány a pořezání:
Krytí obnovujte každých 24 hodin.
Proleženiny
Rány černé a žluté převazujte každých 24 až 48 hodin.
Rány červené převazujte každé 2 až 3 dny.
Flamigel je k dostání v lékárnách a v distribuci spoleãností Pharmos, a.s.,
Alliance Healthcare s. r. o. a ViaPharma s. r. o.

