
 
Medicinski pripomoček za zdravljenje kožnih poškodb 

 

SESTAVA:   

Sestavine:  oljčno olje z dodanim kisikom 
Neaktivne sestavine:  nobenih. 

 

OPIS IZDELKA - NOVOX je medicinski pripomoček za zdravljenje razjed in poškodb kože, ki pospeši celjenje, saj s svojim filmogenim in zaščitnim delovanjem 

varuje kožo pred patogeni. NOVOX je oljnati gel v brizgi z enim odmerkom, z nepredušnim zamaškom v hermetično zaprtem in neizbrisno označenem ovoju 

iz večplastnega polietilena.  

 

NAVODILA - Pod zdravniškim nadzorom se NOVOX lahko uporablja za zdravljenje: 

 poškodb (na primer odrgnin in raztrganin); 

 venskih razjed in razjed zaradi pritiska; 

 fistul in nezaceljenih kirurških ran. 

 

KONTRAINDIKACIJE - NOVOXA ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na sredstvo ali na njegove sestavine. 

 

NAVODILA ZA UPORABO - Uporaba NOVOXA je namenjena predvsem zdravstvenim delavcem z znanjem o zdravilih. Z enostavnim usposabljanjem in 

rednim nadzorom s strani zdravstvenih delavcev ga lahko uporabljajo tudi osebe brez specifičnega znanja. 

Pred uporabo in po njej si dobro umijte roke, med nanašanjem sredstva pa uporabljajte rokavice za enkratno uporabo. 

Medicinski pripomoček NOVOX lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z drugimi oblogami, ki se ne oprijemljejo podlage oziroma po presoji zdravnika.  

Morebitna okužba rane ne pomeni kontraindikacije za uporabo sredstva NOVOX. 

 

Za kožne poškodbe, rane, preležanine in razjede 

 Pred nanašanjem sredstva očistite prizadeti predel s fiziološko raztopino, sterilno vodo ali drugo ustrezno raztopino. 

 Neposredno pred uporabo sredstva snemite zamašek z brizge, tako da ga močno povlečete in rahlo zavrtite, da se lažje sprosti. 

 Na poškodbo nanesite nekaj milimetrski (2-4 mm) sloj sredstva, ki naj po možnosti sega preko prizadetega predela.  

 Prekrijte z oblogo, ki se ne oprijemlje podlage in lahko ohranja vlažnost. Svetujemo vam, da pri ranah z obilnim izločanjem prekrijete sloj NOVOXA 

z vpojno oblogo.  

 Odstranite oblogo, tako da jo omočite s fiziološko raztopino, kadar je klinično indicirano (na primer pri izločanju tekočine, prekomernem krvavenju, sumu 

na okužbo ipd.). Če je oblogo težko odstraniti, jo v celoti namočite s fiziološko raztopino ali sterilno vodo in jo počasi odlepite. 

 Sredstvo lahko nanašate 2-3 krat na teden največ 30 dni. Vendar je v skladu s celjenjem priporočljivo postopno zmanjševati pogostost nanašanja. Pri 

velikih ranah uporabite več odmerkov (brizg). 

 

 

OPOZORILA - Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.  Izdelek vsebuje en odmerek, odprte embalaže ne shranjujte za poznejšo uporabo, tudi če 

ste porabili le del sredstva, saj v primeru ponovne uporabe ni mogoče izključiti tveganja okužbe rane. Izdelka ne uporabljajte za zdravljenje več kot enega 

bolnika: pri uporabi na več bolnikih ni mogoče izključiti prenosa patogenov. Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža odprta ali poškodovana. Izdelka 

ne uporabljajte v kombinaciji z zdravili za topično uporabo. Rahlo pekoč občutek ob nanosu je lahko normalen in običajno izzveni v nekaj sekundah po nanosu. 

V primeru močnega ali dlje časa trajajočega draženja prenehajte z uporabo in o tem obvestite zdravnika ali zdravstveno osebje. V primeru nenamernega 

zaužitja poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite etiketo. Shranjujte izven dosega otrok. 

Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca MOSS S.p.A.  (moss@moss-info.it)  

SHRANJEVANJE: - Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. 
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Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža 
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