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NAWAlution       Návod na použitie 
         Zdravotnícka pomôcka 
 
NAWAlution je roztok bez alkoholu na čistenie, dekontamináciu, zvlhčovanie a hojenie akútnych a chronických rán. Odporúčame používať s 
NAWA Hydrogel (10 x 5 ml, 40 ml) na pokrytie a zvlhčenie rany a s Elektrolyt-masťou S (20 g, 100 g) na ochranu okrajov rany. 
 
Vlastnosti: 

• Na bezbolestné čistenie rán akútnych a chronických rán 
• Účinná dekontaminácia potiahnutých a kontaminovaných rán (napr. MRSA) 
• Zničenie biofilmu 
• Rieši krusty na ranách a priľnavý obväzový materiál 
• Predchádza infekciám 
• Zlepšuje hojenie rán 
• Prekonáva fázu chronického-stagnujúceho hojenia rán 
• Optimalizuje prostredie na povrchu rany (úroveň pH) 
• Redukuje bolesť 
• Má chladiaci účinok 
• Použitie sa môže opakovať niekoľkokrát denne 
• Môže byť použitý v kombinácii s obvyklými výrobkami / obväzmi na ošetrenie rán 

 
Akútne rany sú často kontaminované nečistotami, úlomkami alebo mikroorganizmami. V týchto prípadoch je pre rýchle hojenie rán dôležité 
dôkladné a jemné vyčistenie rany. Chronické rany sú často potiahnuté exsudátom rany, nekrotickým tkanivom alebo biofilmom. Tieto povlaky 
spomaľujú hojenie rán, a preto musia byť odstránené. Pre oba typy rán je indikované jemné a dôkladné čistenie rán a dlhotrvajúce zvlhčenie 
rán pomocou NAWAlution. NAWAlution ponúka vynikajúcu čistiacu aktivitu na povrchu rany a okolitej pokožke. 
 
Indikácie: 

• Na čistenie a zvlhčenie akútnych a chronických rán 
• Na odstránenie priľnavého obväzového materiálu alebo kôr počas zmien obväzu 
• Na dekontamináciu 

 
Návod na použitie: 
Čistenie rany: Očistite ranu NAWAlution, aby ste uvoľnili povlaky a / alebo biofilm. NAWAlution je možné aplikovať neriedené priamo z fľaše 
do rany. Fľaše s objemom 500 ml a 150 ml sú určené na čistenie rán, spreje s objemom 50 ml a 500 ml na veľkoplošné postrekovanie a 150 
ml penidlo na aplikáciu peny do rany. Následne by sa roztok NAWA mal odstrániť tampónom s obvyklým sterilným gázovým kompresom 
(mechanické čistenie). Oplachovanie nie je potrebné. 
 
Hydratácia obväzmi: Zvyčajné obväzy (napr. Obklad, gázu) namočte NAWAlution a priložte na ranu po dobu cca. 10-15 min. Po uplynutí doby 
máčania by sa mali rany mechanicky vyčistiť obvyklým sterilným gázovým obkladom. 
 
Kontraindikácie: 
Nepoužívajte so známou alergiou alebo podozrením na alergické reakcie na niektorú zo zložiek. Nepoužívajte v kombinácii s aniónovými 
tenzidmi. Zabráňte kontaktu s chrupavkovým tkanivom. V prípade veľkých, silne zvlhčujúcich alebo infikovaných rán kontaktujte lekára, 
pretože v takom prípade je potrebné špeciálne ošetrenie. Pri popáleninách druhého alebo tretieho stupňa treba vyhľadať lekára.  
Tehotenstvo a dojčenie: Neexistujú odkazy na mutagénny alebo embryo-toxický účinok zložiek. Aplikácia pre tehotné alebo dojčiace ženy, 
bábätká a batoľatá / malé deti by sa však mala vykonávať iba s povinnou indikáciou po konzultácii s lekárom. 
 
Vedľajšie účinky: nie sú známe 
 
Tolerancia tkanív a biokompatibilita: NAWAlution je necytotoxický, nedráždivý a nesenzibilizujúci. NAWAlution neobsahuje zložky dráždiace 
pokožku. 
Všeobecné bezpečnostné pokyny: Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote neprevyšujúcej 30 ° C. Nepoužívajte poškodené 
balenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Berte do úvahy návod na použitie. Nepoužívajte po dátume expirácie. Len na vonkajšie použitie. 
Neprehĺtajte. Nepoužívajte na infúziu alebo injekciu. Dbajte na hygienické použitie. Fľašu zlikvidujte ihneď po kontakte fľaše s ranou alebo v 
prípade inej kontaminácie. Držte mimo dosahu detí. Po použití uzavrieť a zabrániť kontaminácii. 
 
Čas použiteľnosti / Dátum spotreby: 3 roky po vyrobení 
 
Lehota na použitie:   3 mesiace po otvorení 
 
Veľkosti balenia:  50 ml sprej (PZN: 05743361), 500 ml sprej (PZN: 01162503), 150 ml penidlo (PZN: 11551803) 2 x 

150 ml (PZN: 01352095) 500 ml (PZN: 01352020) 
 
LOT-číslo/                   : vytlačené na škatuli a / alebo fľaši 
 
Dátum expirácie/             : vytlačené na škatuli a / alebo na fľaši 
 
Zloženie (INCI): Aqua purificata, kokamidopropylbetaín, polyaminopropylbiguanid, stopové prvky (zinok, železo) 
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