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POLIMEROWA BARIERA OCHRONNA SKÓRY 
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SPOSÓB UŻYCIA
Umyć skórę z użyciem odpowiedniego mydła (np. Softaskin) a na-
stępnie delikatnie osuszyć.  Spryskać skórę z odległości 10 - 15 cm 
nakładając polimerową warstwę ochronną. 

Przed nałożeniem sprzętu stomijnego / opatrunku odczekać ok. 30 
sekund do wyschnięcia.

W razie  konieczności produkt można usunąć za pomocą medycz-
nych zmywaczy do skóry (np. Adhesive Remover Spray) lub  delikat-
nej emulsji myjącej.

WSKAZANIA
n	 Produkt jest przeznaczony, jako bariera ochronna do użycia na 

zdrową lub uszkodzoną skórę (możliwość stosowania również do 
skóry delikatnej i wrażliwej)

n	 Chroni przed drażniącym działaniem wydalin i wydzielin pacjenta 
(ochrona skóry pacjenta z inkontynencją)

n	 Zabezpiecza skórę wokół ran i stomii
n	 Pod opatrunki, w celu zabezpieczenia skóry przed uszkodzeniami 

przy zdejmowaniu opatrunku 
n	 Do miejsc zamocowania drenów i cewników
n	 Ochrona miejsc wrażliwych, takich jak: pięty, łokcie, palce stóp, 

biodra – przed otarciem
n	 Na małe rany i otarcia skóry

WŁAŚCIWOŚCI 
n	 Nie powoduje podrażnień, możliwość stosowania na uszkodzoną 

skórę
n	 Szybko wysycha - poniżej 30 sek.
n	 Nie wysusza, umożliwia oddychanie skóry 
n	 Przezroczysty, umożliwia kontrolę wizualną skóry
n	 Łatwy do usunięcia
n	 Poprawia przyleganie opatrunków i plastrów mocujących 
n	 Nie ogranicza skuteczności / wchłanialności stosowanych wkładek 

higienicznych / pielucho-majtek
n	 Bezproblemowe użycie (nie utrudnia przyklejania) sprzętu stomij-

nego 
n	 Możliwość stosownia u niemowląt pow. 3 miesiąca życia
n	 Wysoce wydajny - do 140 aplikacji z jednego opakowania
n	 Bariera ochronna utrzymuje się przez 48-72 h

Askina® Barrier Film
POLIMEROWA, PIELĘGNUJĄCA I OCHRONNA BARIERA SKÓRY.   
SZYBKO SCHNĄCA, PRZEPUSZCZAJĄCA POWIETRZE.
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Przykład użycia Askina Barrier Film do pielęgnacji skóry wokół stomii.

Dostępne opakowania Numer katalogowy

Askina Barrier Film 4002801
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Skład: Disiloksan, kopolimer akrylowy Wyrób medyczny klasa I  0050


