
Askina® Barrier Cream
POLIMEROWA, PIELĘGNUJĄCA I NAWILŻAJĄCA BARIERA OCHRONNA

RANY

SKÓRA



Skutecznie zapobiega uszkodzeniom skóry związanym  
z nietrzymaniem moczu

Wysoce wydajny: mała ilośc kremu zabezpiecza dużą  
powierzchnię 

Nie pogarsza chłonności wkładek / pielucho-majtek  
stosowanych jako ochrona przed moczem 

Nie utrudnia przyklejania taśm przylepnych ani opatrunków

Odporny na zmywanie; nie ma potrzeby częstego stosowania

WŁAŚCIWOŚCI
n	 Wysoce skoncentrowany i wydajny biały krem 
n	 Zawiera polimery i alantoinę; nie zawiera cynku, wazeliny 
n	 Szybko się wchłania, nawilża przesuszoną, również delikatną skórę
n	 Pozostawia na powierzchni skóry przezroczystą, oddychającą, wo-

doodporną warstwę ochronną odporną na zmywanie
n	 Skutecznie chroni skórę przed uszkodzeniem w kontakcie z pły-

nami ustrojowymi (moczem, kałem), wysiękiem, przyklejonymi 
opatrunkami

n	 Zapewnia barierę chroniąca przed drażniącym działaniem potu 
(szczególnie w fałdach skórnych).

SPOSÓB UŻYCIA
Przed nałożeniem dokładnie oczyść i osuszyć skórę.
Nałożyć cienką warstwę kremu, przykrywając cały narażony na us-
zkodzenie i nadwrażliwy obszar skóry.
Na skórze szczególnie narażonej na działanie czynników drażniących, 
zalecane jest codzienna aplikacja kremu.

Askina® Barrier Cream
POLIMEROWA, PIELĘGNUJĄCA I NAWILŻAJĄCA BARIERA OCHRONNA SKÓRY

Wyrób medyczny klasy I  

Dostępne opakowania Numer katalogowy

Askina Barrier Cream 4119201

Skład:
woda oczyszczona, izononanonian etyloheksylu, disiloksan heksametylu, poliizo-
butylen, kopolimer eikozanowy VP, akrylan hydroksyetylu/kopolimer taurynianu 
akrylodimetylu sodowego, glikol butylenowy, fosforan alkoholu oleinowego ok-
syetylenowanego 3 molami tlenku etylenu, fenoksyetanol, utwardzony kopolimer 
styrenowo-izoprenowy, alantoina, karbomer, trietanoalamina, metyloparaben, pro-
pyloparaben, sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego

WSKAZANIA
Krem Askina Barrier należy stosować na nieuszkodzoną skórę, 
jako środek ochronny i barierę dla wilgoci w celu:
n	 przeciwdziałania maceracji skóry powodowanej nietrzymaniem 

moczu lub wpływem innych płynów ustrojowych
n	 ochrony wrażliwej, delikatnej i mocno wysuszonej skóry, 

również skóry wokół ran
n	 zapobiegania podrażnieniom skóry
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