GEBRUIKSAANWIJZING

FROXIMUN

TOXAPREVENT

SKIN

.

18 gr huidpoeder

Natuurlijk medisch huidpoeder (Medisch Hulpmiddel, Klasse IIb) voor de lokale binding van
histamine en ontstekingsvocht bij verwondingen en irritaties van de huid.
Beste gebruiker,
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u, die u bij het gebruik van dit medisch zelfzorgmiddel in ogenschouw dient te nemen. Neem bij vragen contact op met uw arts
of therapeut.

Toepassing
Natuurlijk medisch huidpoeder voor de lokale binding van histamine en ontstekingsvocht bij verwondingen en irritaties van de huid, met name bij:
•
schaafwonden en snijwonden;
•
huidwonden met beschadigde (gebarsten) onderhuid;
•
lichte brandwonden, bijv. zonnebrand;
•
insektenbeten/-steken (geen vervanging voor een anti-allergeen!);
•
huidirritaties.
Dosering en duur van het gebruik
Tenzij anders voorgeschreven door uw arts of therapeut;
•
strooi het poeder op het aangetaste gebied van de huid.
•
indien nodig de wond bedekken met een steriel verband of een steriel gaasje.
•
huidpoeder meerdere keren per dag aanbrengen, op opeenvolgende dagen;
•
herhaal de toediening alleen nadat de wond is schoongemaakt;
•
verschoon het behandelde gedeelte minimaal eens per 24 uur;
•
om de wond schoon te maken, gebruik alleen schoon, gekookt, water dat is afgekoeld tot kamertemperatuur.
Let op
•
•
•
•
•
•
•
•

deze huidpoeder is geen vervanging voor een anti-allergeen!
de huidpoeder mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
strooi het huidpoeder niet in het oog!
stop met het gebruik als u een ongebruikelijk effect bemerkt. Indien nodig, raadpleeg dan een arts of apotheker.
na het gebruik van medicinale crèmes, zalven, enz. wacht ten minste 60 minuten voor het aanbrengen van deze huidpoeder. In geval van twijfel
neemt u contact op met uw arts of apotheker over het gebruik van dit natuurlijke medische huidpoeder samen met andere medicijnen.
vermijd contact met gebruikt huidpoeder, alsmede de behandelde wond.
open het potje met huidpoeder zorgvuldig. Verwijder gemorst poeder met een vochtige doek.
na verwijdering van huidpoeder uit de pot, mag de huidpoeder slechts eenmaal worden gebruikt.

Bewaring en houdbaarheid
•
buiten bereik van kinderen bewaren.
•
bewaar op een droge plaats bij een temperatuur lager dan 60 ° C.
•
beschermen tegen direct zonlicht.
•
zie voor de houdbaarheid de opdruk aan de rand van het etiket.

Ingrediënten
MANC (=geactiveerd natuurlijk Clinoptiloliet Zeoliet)

Fabrikant van dit medische zelfzorgmiddel
Froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Duitsland
Telefoon:
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E-mail:
info@froximun.de
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