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GEBRUIKSAANWIJZING 

BIOSPRAY
 
  

 

 

Collageenpoeder in verstuiver.  
Medisch hulpmiddel.  

 

Samenstelling 

Collageen 

Excipienten: gemodificeerd rijstzetmeel, miglyl 

Toegestane oplosmiddelen en drijfgas 

 

Indicaties 

Voor de behandeling van zonnebrand, lichte brandwonden, 

huidirritaties, oppervlakkige wonden en ulcera, luier- en 

incontinentie-uitslag, ontvellingen en schaafwonden en als 

hemostaticum.  

 

Hoewel BIOSPRAY uitstekende hemostatische eigenschappen heeft, 

mag het bij ernstige bloedingen niet gebruikt worden ter vervanging 

van ligatie of directe compressie. De werkzaamheid van BIOPAD® 

wordt niet beïnvloed door anticoagulantia.  

 

Gebruiksinstructies 

Spuitbus staat onder druk, BIOSPRAY niet gebruiken als deze is 

beschadigd. 

 

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK 

Niet gebruiken als de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken. 

De uiterste houdbaarheidsdatum geldt voor de gehele 

verpakkingseenheid, ervan uitgaande dat deze naar behoren is 

opgeslagen. Na eerste gebruik kan BIOSPRAY worden gebruikt tot de 

spuitbus leeg is.  

 

Vóór gebruik van BIOSPRAY eerst de wond reinigen en 

desinfecteren.  

Geadviseerd wordt het product niet te gebruiken in combinatie met 

stoffen of geneesmiddelen die als barrière kunnen fungeren en 

daardoor de werkzaamheid van BIOSPRAY opheffen. 

 

Belangrijk: eventueel necrotisch of purulent weefsel verwijderen 

vóór het aanbrengen van BIOSPRAY  

 

Houd de spuitbus op ongeveer 15cm afstand van de wond en spuit 

gedurende één of twee seconden over het gehele wondoppervlak. 

Bij het niet in acht nemen van de juiste afstand kan contact van het 

product met de wond een vriesgevoel geven. Dit gaat echter snel 

over, zonder nadelige gevolgen voor de huid.  

 

Na opbrengen van de BIOSPRAY de wond zo nodig afdekken met 

een pleister of gaas. Bij kinderen fungeren huidplooien of luiers als 

een natuurlijke afdekking.  

 

Eventueel op de omringende huid opgebrachte BIOSPRAY kan 

worden verwijderd zonder afbreuk te doen aan de werkzaamheid 

van het product. 

 

Bij vervolgbehandelingen is het niet nodig restanten van een eerder 

aangebrachte laag BIOSPRAY te verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatselijk gebruik van BIOSPRAY heeft voor zover bekend nog nooit 

geleid tot overgevoeligheidsklachten. 

 

Contra-indicaties/bijwerkingen 

BIOSPRAY niet gebruiken bij patiënten van wie bekend is dat één of 

meer van de volgende aandoeningen in de familie voorkomen: auto-

immuunziektes, anafylactoïde reacties of overgevoeligheid voor een 

of meer van de bestanddelen. BIOSPRAY ook niet gebruiken bij 

personen die een desensibilisatiebehandeling ondergaan wegens 

overgevoeligheid voor vleesproducten. BIOSPRAY is een non-

allergeen product. Er zijn geen meldingen bekend van 

overgevoeligheidsverschijnselen of bijwerkingen na gebruik. 

 

BIOSPRAY heeft hemostatische eigenschappen, maar mag bij 

ernstige bloedingen niet gebruikt worden ter vervanging van ligatie 

of directe compressie onder strikte medisch of paramedische 

supervisie.  

 

Bewaarvoorschrift 

Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van 

warmtebronnen. 

Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen 

boven de 50˚C. 

 

Hergebruik van het product 

Na elk gebruik de spuitbus zorgvuldig afsluiten met de bijgeleverde 

beschermdop. In geval van onvolledige of gebrekkige verstuiving 

van het poeder de spuitmond verwijderen en de spuitopening 

reinigen met lauw water. Dan de spuitmond droogwrijven en 

terugplaatsen met de luchtstroom naar buiten gericht. 

 

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 

Spuitbus staat onder druk. 

Product bewaren in een droge plaats uit de buurt van 

warmtebronnen. 

Beschermen tegen direct zonlicht, niet blootstellen aan 

temperaturen boven de 50˚C. 

Niet prikken in de spuitbus of deze verbranden, ook niet na gebruik. 

Niet spuiten in open vuur of op smeulende voorwerpen. 

Weghouden van brandhaarden. 

Niet roken tijdens gebruik van het product. 

Niet gebruiken in kleine en/of afgesloten ruimtes. 

Milieuvriendelijk, drijfgas tast de ozonlaag niet aan. 

Spuitbus na gebruik zorgvuldig afvoeren (niet in het milieu laten 

komen). 

Product niet in ogen of oren spuiten. Inademing vermijden. 

 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.    
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