Hansaplast® Spray Antiseptik
Spray Antiseptik pembersih luka ringan seperti luka sayat, teriris,lecet, luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2 minor dan luka lepuh.
Dapat digunakan untuk perawatan luka kronis dan luka setelah operasi dengan anjuran dokter. Efektif mencegah infeksi serta
membantu proses penyembuhan luka secara optimal. Ramah digunakan pada anak-anak dan kulit sensitif
• Membersihkan luka dengan cepat & tanpa rasa sakit
• Melindungi luka dari infeksi
• Ramah untuk kulit & tidak berwarna

Komposisi:
0.1% Decyl Glucoside Tenside dan 0.04% Polihexanide (PHMB) dalam Larutan Ringer

Hansaplast Langkah Perawatan Luka:
1. Bersihkan luka dengan Hansaplast Spray Antiseptik Pembersih Luka, efektif mencegah infeksi serta membantu luka sembuh
optimal
2. Lindungi luka dari pengaruh luar seperti kotoran dan bakteri yang dapat memungkinkan proses penyembuhan luka terganggu.
Tutupi luka Anda dengan plester, kasa rol elastis dari Hansaplast.
3. Gunakan Hansaplast Salep Luka yang membantu mempercepat proses alami penyembuhan luka, serta mencegah risiko timbulnya
bekas luka.

Cara Penggunaan:
Hentikan pendarahan. Semprot Antiseptik Pembersih Luka dari jarak 10cm kearah luka untuk membersihkan kotoran yang tampak
mata, ulangi pemakaian jika diperlukan. Keringkan area sekitar luka dengan hati – hati.

Peringatan:
•
•
•
•

Konsultasikan pada dokter untuk ukuran luka yang besar, luka menunjukkan gejala infeksi dan luka bakar berat
Dalam kasus luka bakar, hubungi dokter jika ragu untuk menentukan tingkat keparahan luka bakar.
Hanya untuk digunakan pada luka luar
Segera konsultasikan pada dokter apabila luka tidak kunjung sembuh dan muncul gejala merah, bengkak dan nyeri pada area
sekitar luka
• Wanita hamil dan menyusui serta anak dibawah 2 tahun, konsultasikan pada dokter sebelum menggunakan produk.

Jangan Digunakan Untuk:
•
•
•
•
•
•

Kombinasi atau penggabungan dengan sediaan topikal lainnya pada area yang sama
Kombinasi atau penggabungan dengan surfaktan anionik, sabun, minyak, gel, dsb.
Jika ada riwayat alergi terhadap komposisi yang tertera.
Bagian tengah dan dalam telinga atau area sekitar mata
Penggunaan terus menerus selama lebih dari 30 hari
Jangan ditelan

Efek Samping:
Tidak dapat dikecualikan bahwa dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, iritasi kulit atau ruam
terjadi selama penggunaan. Jika Anda mengamati reaksi seperti itu atau dalam kasus gejala lain, hentikan
penggunaan dan konsultasikan dengan dokter. Jika Anda mengamati gejala yang tidak terduga atau berpotensi serius setelah
penggunaan produk ini, harap beritahu Dokter atau Apoteker Anda, Produsen dan Jaminan Kesehatan Nasional Anda

Kemasan:
Hansaplast Antiseptik ukuran 5ml, 20ml,50ml, 250ml. Tidak semua ukuran tersedia di masing-masing negara

Cara Penyimpanan:
Simpan di bawah suhu 30° C dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan digunakan jika terdapat kerusakan pada produk. Gunakan
sebelum tanggal kadaluarsa (tertera pada bagian bawah produk).
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www.Hansaplast.co.id
Toll Free Number: 0800-11-64832

Hansaplast Hotline: 040/4909-7570
(Es fallen Festnetzgebühren nach dem Tarif Ihres Telefonanbieters an.)
Hotline: 0800/806 111 (9-12h) (gratis/gratuit)
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