
pre liečbu symptómov atopickej dermatitídy

ALNANOGEL
prerušuje bludný kruh

svrbenie - škrabance - zápal - svrbenie

ALNANOGEL
zvlhčuje vysušenú pokožku

ALNANOGEL
potláča zápalový proces

Zloženie 
s hydrokoloidným 
kalciumalginátom 
upokojuje pokožku

oženie chladenie / zvlhčovanie



KROK 1: PRÍPRAVA POKOŽKY
Ošetrované časti pokožky musia byť čisté a bez zvyškov krémov.

KROK 2: VÝBER OBVÄZU
•  pre použitie u detí na zápästí, lakti, ruke a inde doporučujeme rozmer 6 cm x 3 m, 

u dospelých na rovnakých miestach rozmer 8 cm x 3 m
•  u detí je vhodné na nohách, ako napr. na kolene, členku, chodidle a pod. roz-

mer 8 cm x 3 m, u malých detí (do 4 rokov) je vhodný rozmer 6 cm x 3 m

KROK 3: POUŽITIE OBVÄZU
Obväz sa špirálovite voľne ovinie okolo lakťa, zápästia, členka, končatiny atď. 
Obväz navinutý v 3 až 4 vrstvách zaistí chladivý efekt po dobu 3 až 5 hodín. Pre 
predĺženie chladivého efektu naneste vodu formou spreja na povrch obväzu. Pre 
použitie u detí je postačujúce navinúť polovicu dĺžky obväzu. 

KROK 4: FIXÁCIA HYDRATAČNÉHO OBVÄZU
Vlhký chladivý obväz prekryte ďalšou vrstvou bežného obväzu alebo textilnej 
látky, aby sa zamedzilo priľnutiu chladivého obväzu k šatstvu. Nepoužívajte viac 
ako 2 vrstvy obväzu na chladivom krytí, v opačnom prípade sa blokuje odparova-
nie vody a znižuje chladivý účinok.

KROK 5: BEZBOLESTNÉ ODSTRÁNENIE OBVÄZU
Pokiaľ je chladivý obväz suchý a bez účinku, odstráni sa zvinutím od konca. Ob-
väz sa ľahko sníma, pokiaľ tomu tak nie je, navlhčením sa dá zaistiť bezbolestné 
odstránenie z pokožky.

KROK 6: KONEČNÉ OŠETRENIE
Chladivý obväz po odstránení môže na pokožke zanechať vrstvu hydrokoloidu 
a alginátu. Táto vrstva môže byť ponechaná na pokožke ako ochranná 
vrstva, alebo odstránená umytím vodou.

Návod na použitie

VÝROBCA: 
ALEGRO medical Christiane Jacob e. K. 

•  Fabrikstraße 51 •  D-66424 Homburg

ZASTÚPENIE V SR: 
QuadraCare, spol. s r.o. •  Haškova 22 •  974 11 Banská Bystrica

Tel.: 0903 50 23 50, mail: info@quadracare.eu, www.quadracare.eu


