Gebruiksaanwijzingen:
Indicaties voor gebruik: AdvaCyn® Hydrogel is een geëlektrolyseerde hydrogel bestemd voor gebruik bij het debridement
en bevochtigen van acute en chronische wonden, zweren, snijwonden, abrasies en brandwonden, waaronder wonden in
lichaamsholten als de mondholte, neusholte of het oor. Natriumhypochloriet en hypochloorzuur zijn hulpstoffen die een
plaatselijk antimicrobieel effect kunnen hebben. Door de microbiële belasting te verlagen en voor een vochtige omgeving te
zorgen stelt de oplossing het lichaam in staat zijn eigen genezingsproces uit te voeren. AdvaCyn® Hydrogel kan breed
worden toegepast bij een uitgebreide wondbehandeling en is veilig op de slijmvliezen.
Behandeling: AdvaCyn® Hydrogel is biocompatibel voor het geïndiceerde gebruik, niet irriterend voor de menselijke huid,
ogen of keel en het sensibiliseert de huid niet. Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig bij het omgaan met de
oplossing.
Bewaring: AdvaCyn® Hydrogel dient in het oorspronkelijke afgedichte flesje bij kamertemperatuur te worden bewaar.
Bewaren bij kamertemperatuur en zorgen dat het product niet bevriest. Het is niet brandbaar. Na gebruik dient het flesje
opnieuw te worden gesloten voordat u dit opbergt.
Stabiliteit: Tot het flesje wordt geopend, zijn de stabiliteit van AdvaCyn® Hydrogel gegarandeerd tot de uiterste
gebruiksdatum (zie het flesje voor het jaar en de maand tot wanneer het product mag worden gebruikt “JJJJ MM”). Na het
opened noteert u de datum op het flesje in de sectie “Date opened” (datum van openen). De stabiliteit van de ongebruikte
oplossing zijn gegarandeer tot 60 dagen na het openen.
Gebruiksaanwijzing: AdvaCyn® Hydrogel is gebruiksklaar en hoeft niet te worden gemengd of verdund. Breng AdvaCyn®
Hydrogel direct op het betrokken gebied aan.
Breekbaar, met zorg hanteren
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Behandeling: Maak het gebied schoon en dep het droog. Breng een dunne laag AdvaCyn® Hydrogel aan op het betrokken
gebied. Gebruik een-of tweemaal per dag met een verband.
Waarschuwingen en aandachtspunten:
• Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling is verbroken of ontbreekt.
• Uitsluitend voor extern gebruik, niet voor injectie of consumptie.
• Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de bestanddelen van het product.
• AdvaCyn® Hydrogel niet gebruiken in combinatie met andere producten voor plaatselijk gebruik zonder het advies van
een arts.
• Bij diepe of ernstige wonden, of als u twijfels hebt over de behandeling, raadpleegt u een arts.
• Als er tekenen van infectie optreden (meer pijn, bloeding, pus) of als de wond geen tekenen van genezing vertoont,
raadpleegt u een arts.
• Meld eventuele ongewenste reacties aan een arts.
• Naast AdvaCyn® Hydrogel kunnen in sommige geva en systemische en/of lokale antibiotica nodig zijn.
• Buiten het bereik en uit het zicht van kinderen houden.
• Houd de flacon gesloten als deze niet gebruikt wordt.
• AdvaCyn® Hydrogel is onschadelijk, zelfs in geval van accidenteel contact met de ogen, neus of inslikken.
Afvoer: De hydrogel is niet toxisch en is veilig voor het milieu. Voor het afvoeren zijn geen speciale maatregelen vereist.
Bestanddelen: Geëlektrolyseerd water, Natriumchloride,
hulpstoffen: Natriumhypochloriet en Hypochloorzuur.
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