
 

 

R e l i e X®
 – Medicinski pripomoček za zdravljenje ran in brazgotin po operaciji prsi 

 

SESTAVA: 

Sestavine: s kisikom obogateno oljčno olje, eterično olje sivke 

Podlaga: poliuretan in poliester 

 

OPIS IZDELKA  

RelieX® je medicinski pripomoček za zdravljenje rezov, ran in brazgotin po operaciji prsi.  

RelieX® s svojim delovanjem ščiti in preprečuje okužbo s povzročitelji bolezni, spodbuja celjenje poškodb in njihovo pravilno brazgotinjenje.  

RelieX® deluje kot podpora pri zdravljenju okužb in vnetij kože na prsih. 

RelieX® je na voljo v obliki prsnih blazinic za enkratno uporabo z gelno prevleko notranje površine. 

 

VSEBINA EMBALAŽE  

2 obloženi prsni blazinici, 1 navodila za uporabo (ta listič) 

 

NAMEN UPORABE  

RelieX® je medicinski pripomoček v obliki obloženih prsnih blazinic za zdravljenje ran in poškodb prsi: 

 operativne rane po popolni odstranitvi dojke, 

 operativne rane po aditivni ali reduktivni rekonstrukciji dojke, 

 hipertrofične brazgotine, 

 opekline in površinske poškodbe. 

Morebitna okužba rane ne pomeni kontraindikacije za uporabo sredstva. 

 

KONTRAINDIKACIJE  

RelieX® se ne sme uporabljati v primeru preobčutljivosti ali predhodnega alergijskega odziva na sredstvo ali na njegove sestavine 

 

NOSEČNOST IN DOJENJE 

Sredstvo RelieX® ni bilo posebej preizkušeno pri nosečnicah. Ker je sredstvo namenjeno za lokalno uporabo, ki nima sistemskih učinkov, ni verjetno, da bi 

obstajale kontraindikacije za uporabo med nosečnostjo. Če ste ali sumite, da ste noseči, vam svetujemo, da se pred uporabo sredstva posvetujete z 

zdravnikom specialistom. 

RelieX® je sredstvo za lokalno uporabo, ki nima sistemskih učinkov, zato ni verjetno, da obstajale kontraindikacije za uporabo med dojenjem. Vsekakor 

vam svetujemo, da se pred uporabo izdelka posvetujete z osebnim zdravnikom ali farmacevtom. 

 

NAVODILA ZA UPORABO  

RelieX® se nadene enkrat vsakih 48 ur. 

RelieX® se lahko uporablja s kakršnim koli modrčkom, ki je primeren za pooperativno obdobje v skladu z navodili osebnega zdravnika. 

1. Pred nameščanjem blazinice si operite roke in očistite predel poškodbe po navodilih osebnega zdravnika. 

2. Odprite embalažo z blazinico. 

3. Previdno primite blazinico, pri tem pa pazite, da se z rokami ne dotaknete impregnirano notranjo stran, ki se bo dotikala rane. 

4. Namestite blazinico na prsi. 

5. Nadenite si modrček, pri tem pa pazite, da ostaneta blazinici na svojem mestu. 

6. Nastavite naramnici modrčka tako, da se blazinici popolnoma prilegata ranam ali brazgotinam. 

 

SHRANJEVANJE 

Izdelek shranjujte na suhem in hladnem mestu, ločeno od virov toplote, pri temperaturi do 25 °C. V primeru visoke zunanje temperature vam svetujemo 

shranjevanje izdelka v hladilniku (2-8 °C). 

 

OPOZORILA 

Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.  

Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža odprta ali poškodovana.  

Prsne blazinice niso namenjene za večkratno uporabo. 

Izdelka ne uporabljajte v kombinaciji s kremami ali zdravili za lokalno uporabo. 

V primeru preobčutljivostnih reakcij ali draženja prenehajte z uporabo izdelka in obvestite osebnega zdravnika ali farmacevta.  

Oster vonj je značilnost izdelka in označuje sproščanje reaktivnih kisikovih zvrsti. 

Shranjujte izven dosega otrok. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na proizvajalca MOSS S.p.A.  

 

PROIZVAJALEC  

MOSS S.p.A. - Via all’Erno 5, 28040 Lesa (NO) - ITALIJA - Tel.: +39.0322.772032 - Faks: +39.0322.292733 - moss@moss-info.it - www.moss-

brand.it 

 Datum zadnje spremembe navodil za uporabo: Rev. 05 z dne 29.1.2018  

 
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C 

 
Pred uporabo preberite opozorila 

 
Pred uporabo preberite uporabniška navodila 

 

Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža poškodovana 

 
Št. lota 

 
Rok uporabnosti 

 
Koda izdelka 

 
Za enkratno uporabo 
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