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ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΛΗΓΩΝ



WOUND   Είναι ένα 100% φυσικό, χωρίς συντηρητικά, προϊόν επούλωσης 

τραυμάτων, ειδικά σχεδιασμένο με τη συνεργιστική δράση του 

συνδυασμού ελαίου Neem, βαλσαμελαίου και ελαιολάδου.  

WUNDE   Είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση τραυμάτων από εκδορές, 

κοψίματα, εγκαύματα, δύσκολα επουλώσιμες πληγές και πληγές που 

σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους δερματικών διαταραχών.

WUNDE   Είναι ένα όλα-σε-ένα επίθεμα σε σπρέι με αντιμικροβιακές ιδιότητες, 

που ενισχύει την επούλωση, υποστηρίζει τον σχηματισμό υγιούς 

ουλώδους ιστού και επιτρέπει την ανώδυνη χωρίς επαφή εφαρμογή του.

ΣΤΌΧΌΣ ΜΑΣ, Η ΥΓΕΊΑ ΣΑΣ !
 

     Η Medella είναι ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2006, από επαγγελματίες 

με πολυετή εμπειρία στη φαρμακευτική αγορά. Κλείνοντας πάνω από 13 

χρόνια ενεργής παρουσίας, συνεχίζει με συνέπεια, αμείωτη αφοσίωση και 

υψηλό αίσθημα ευθύνης  να διαθέτει στην ελληνική αγορά ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων υγείας και υπηρεσίες που βελτιώνουν σημαντικά  την ποιότητα 

ζωής των συνανθρώπων μας.

     Αποτελώντας τον έμπιστο συνεργάτη μεγάλων, αξιόπιστων οίκων του 

εξωτερικού, η Medella προσφέρει μια μεγάλη γκάμα ειδικών τροφίμων 

για ιατρικούς σκοπούς, προϊόντα οδοντιατρικής φροντίδας και προϊόντα  

διαχείρισης  τραύματος . H Medella είναι επίσημος αντιπρόσωπος του  

WOUND,  του Ελβετικού οίκου Phytoceuticals Ltd από το 2016.

     Επιπλέον παρέχει υπηρεσίες διατροφικής υποστήριξης και διαχείρισης 

ελκών κατ' οίκον.

     Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον 

τομέα έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής και συσκευασίας συμπληρωμάτων 

διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επενδύοντας σε δική της 

εργοστασιακή  μονάδα.

      Όραμά μας η δημιουργία μιας εταιρείας-προτύπου, που με οδηγό την 

επιστήμη, θα δημιουργεί καινοτόμες λύσεις,  ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα 

για τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου γιατί όλοι εμείς στη Medella,  

προσυπογράφουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην υγεία και για 

αυτό δεσμευόμαστε! 

WOUND



    ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ  

Το ελαιώδες στρώμα δημιουργεί ένα υγρό περιβάλλον στην πληγή, που 

προάγει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και ενεργοποιεί τη φυσιολογική 

επούλωση του τραύματος. 

    ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Τα λιπαρά οξέα στο ελαιώδες στρώμα παρέχουν αντιμικροβιακό 

αποτέλεσμα χωρίς κυτταροτοξικές παρενέργειες που μπορεί να εμποδίσουν 

την επούλωση. 

    ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Το ελαιώδες στρώμα και τα λιπαρά οξέα που περιέχει προωθούν την 

αναγέννηση της επιδερμίδας και επομένως την υγιή επούλωση του 

δερματικού ιστού.

    ΑΝΩΔΥΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ 

Το ελαιώδες στρώμα εμποδίζει το δευτερεύον επίθεμα να κολλήσει στην 

πληγή, επιτρέποντας έτσι την εύκολη και ανώδυνη αλλαγή επιθέματος.  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΔΟΡΕΣ / ΠΛΗΓΕΣ

Επιφανειακές εκδορές / μικρές πληγές

   Καθαρίστε την πληγή με τρεχούμενο νερό ή με φυσιολογικό ορό. Ψεκάστε το 

WOUND απευθείας στην τραυματισμένη περιοχή (και στην εσχάρα).

   Καλύψτε την πληγή με μη υφασμένη γάζα και σταθεροποιήστε τη με έναν 

αυτοκόλλητο επίδεσμο ή ταινία. Μην αφαιρείτε την εσχάρα.

Βαθιές πληγές 

    Καθαρίστε την πληγή με τρεχούμενο νερό ή με φυσιολογικό ορό. 

    Σταματήστε την αιμορραγία εφαρμόζοντας ελαστικό επίδεσμο. Επισκεφτείτε ιατρό!

    Πρώτες βοήθειες: Προσαρμόστε τα όρια του τραύματος με ταινίες σύγκλισης (steri-

strips). Στεγνώστε τη γύρω περιοχή, κατόπιν κρατήστε με τα δάχτυλα τα όρια της 

πληγής κλειστά. Εφαρμόστε την πρώτη ταινία κατά μήκος της μέσης της πληγής και 

έπειτα εφαρμόστε περισσότερες ταινίες, εναλλάσσοντας μεταξύ της δεξιάς και της 

αριστερής πλευράς της πρώτης ταινίας (η απόσταση μεταξύ των ταινιών να είναι 

ίση με το πλάτος τους). Εφαρμόστε τις ταινίες χωρίς πίεση διαγώνια της πληγής. Σε 

περίπτωση κενού μεταξύ των ορίων της πληγής, κλείστε το κενό ασκώντας ελαφρά 

πίεση στα όρια της πληγής. Για να προστατέψετε τη περιοχή, καλύψτε το τραύμα 

με μη υφασμένη γάζα και σταθεροποιήστε τη με ένα αυτοκόλλητο επίδεσμο/ταινία. 

Χρησιμοποιήστε το WOUND μόνο κατόπιν της αφαίρεσης των ταινιών σύγκλισης.



ΕΓΚΑΥΜΑ

Μικρά, επιφανειακά εγκαύματα / ηλιακά εγκαύματα

   Κρυώστε την περιοχή του εγκαύματος για 10 λεπτά, και καθαρίστε την ανοιχτή πληγή 

με κρύο τρεχούμενο νερό. Ψεκάστε το WOUND στην προσβεβλημένη περιοχή  

(η θεραπεία με το WOUND πρέπει να ξεκινήσει 24 ώρες μετά το συμβάν).  

   Καλύψτε το τραύμα με μη υφασμένη γάζα και σταθεροποιήστε τη με ένα 

αυτοκόλλητο επίδεσμο/ταινία. 

   Ηλιακό έγκαυμα:  Διατηρήστε κρύα τη περιοχή του εγκαύματος, είτε με βρεγμένη 

πετσέτα, είτε με τρεχούμενο νερό (σε θερμοκρασία σώματος).  Αφού κρυώσει η 

περιοχή, ψεκάστε το WOUND και καλύψτε την αν είναι απαραίτητο.

  Μικρά, επιφανειακά εγκαύματα συνήθως επουλώνονται σε διάστημα 10 ημερών. Αν η 

περιοχή του εγκαύματος δεν έχει επουλωθεί μέχρι τότε, επισκεφθείτε έναν ειδικό.

Βαθιά, μεγάλα εγκαύματα

    Σε μεγάλα, βαθιά εγκαύματα πρέπει η θεραπεία να εφαρμόζεται από ειδικό ιατρό.

    Εάν είναι δυνατόν, καλύψτε το έγκαυμα με αποστειρωμένη γάζα, χωρίς να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν και επισκεφθείτε έναν ειδικό ή κλινική 

εγκαυμάτων.

Κοψίματα

   Καθαρίστε την πληγή με τρεχούμενο νερό ή με φυσιολογικό ορό. 

   Σε περίπτωση βαθιού κοψίματος, σταματήστε την αιμορραγία με την εφαρμογή 

ελαστικού επιδέσμου και επισκεφτείτε ιατρό εντός 6 ωρών. Αν δεν υπάρχει 

διαθέσιμος ιατρός, προσαρμόστε τα όρια του τραύματος με ταινίες σύγκλισης 

(δείτε βαθιές πληγές). 

   Επιφανειακά κοψίματα: Ψεκάστε το WOUND απευθείας στην τραυματισμένη 

περιοχή, καλύψτε την πληγή με μη υφασμένη γάζα και σταθεροποιήστε τη με έναν 

αυτοκόλλητο επίδεσμο / ταινία. 

   Φροντίστε τη συραμμένη περιοχή σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

   Μετά από λίγες ημέρες το WOUND μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της 

επούλωσης της πληγής και τη βελτίωση της ελαστικότητας του ουλώδους ιστού που 

προκύπτει.

   Ψεκάστε το WOUND απευθείας στην συραμμένη περιοχή και καλύψτε την με μη 

υφασμένη γάζα και σταθεροποιήστε τη με έναν αυτοκόλλητο επίδεσμο / ταινία. 

   Σημαντικό: το WOUND δεν επηρεάζει αρνητικά το υλικό του ράμματος. Η εφαρμογή 

του WOUND μειώνει το σχηματισμό εσχάρας και μπορεί να διευκολύνει την 

αφαίρεση του ράμματος.

ΚΟΨΙΜΑΤΑ / 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

Βαθιά κοψίματα που χρειάζονται ράμματα



ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Τύποι τραυμάτων

   Το WOUND μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία όλων των τύπων τραυμάτων 

όπως  εκδορές, πληγές, κοψίματα, εγκαύματα, φλεγμονές του δέρματος γύρω από το 

στόμα καθώς επίσης και για δερματικές βλάβες που σχετίζονται με διαταραχές του 

δέρματος όπως ο επιχείλιος έρπης ή το σύγκαμα από πάνα.

   Διαβάστε τις οδηγίες των σχετικών ενοτήτων. Καθαρίστε την προσβεβλημένη 

περιοχή με άφθονο τρεχούμενο νερό ή με φυσιολογικό ορό. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό στη θεραπεία συγκαμάτων από πάνα.

.

Ειδικές επισημάνσεις

   Η πρόληψη του πόνου που μπορεί να προκαλέσει η θεραπεία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη 

στα παιδιά. Προετοιμάστε το παιδί πριν την πρώτη εφαρμογή του  WOUND για την 

εμπειρία του ψεκασμού (π.χ. "θα αισθανθείς απλά λίγο κρύο"). Aπό τη δεύτερη 

εφαρμογή, το ελαιώδες φιλμ θα πρέπει ήδη να επιτρέπει την ανώδυνη αλλαγή του 

επιθέματος. 

   Προκειμένου το δευτερεύον επίθεμα να μην κολλήσει στην πληγή,  

ψεκάστε άφθονο WOUND. Για παιδιά ενός μηνός έως δύο ετών  

μην εφαρμόσετε περισσότερους από 7 ψεκασμούς ημερησίως.

.

CHILDREN WOUNDS

Types of wounds

   WOUND can be used for the treatment of all types of wounds such as 

abrasion, laceration, cut, burn, inflammed skin around the mouth as 

well as for the treatment of skin defects associated with skin disorders 

such as herpes labialis or diaper rash.   

   Please read the instructuions in the relevant sections. Clean the 

affected skin area generously with running water or with a 

physiological saline solution. This is especially important when 

treating a diaper rash.

Special remarks

   The prevention of treatment-related pain is particularly crucial for 

children. Preprare the child prior to the first application of WOUND for 

the spray experience (e.g. "it will just feel a little cold"). As of the second 

application, the oil film should already enable a painless dressing 

change.  

   In order for the secondary dressing not to stick to the 

     wound, use WOUND generously. For children from 

     1 month to 2 years of age do not apply more than 

     7 puffs per day.
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Blister

   Keep smaller blisters closed. The skin layer above the wound protects 

the wound from infections. Should the straining continue, cover the 

affected area with a blister plaster (hydrocolloid).

   Keep bigger blisters closed. If the blister cannot be protected from 

further straining or is troubling, open and clean it, then remove the 

remaining skin. Should the straining continue, cover the affected area 

with a blister plaster (hydrocolloid).

   If a blister opens up, remove the skin and clean the wound. If the 

straining does not continue, spray WOUND onto the affected area. As 

long as the wound is weeping, cover it with a non-woven gauze held 

in place with an adhesive bandage/tape. Should the straining contin-

ue, cover the affected area with a blister plaster (hydrocolloid).

Dry, brittle lip

   In case of torn or brittle lips, spray WOUND onto the finger (or use the 

APPLICATOR) and dab the affected area regularly.

   Prevention: Use products to protect your lips from wind, sun and 

cold.

OVERSTRAINED SKIN

Φλύκταινες

   Διατηρείστε τις μικρές φουσκάλες κλειστές. Η εξωτερική μεμβράνη της 

φουσκάλας προστατεύει από μολύνσεις. Αν υπάρχει τριβή της πληγής, καλύψτε 

την περιοχή με ειδικό έμπλαστρο (υδροκολλοειδές).

   Κρατήστε τις μεγάλες φουσκάλες κλειστές. Αν η φουσκάλα δεν μπορεί να 

προστατευτεί από περαιτέρω τριβή ή σας ενοχλεί, ανοίξτε τη, καθαρίστε τη και 

κατόπιν αφαιρέστε το δέρμα γύρω από αυτή. Αν η ενόχληση συνεχίζει καλύψτε 

την περιοχή με ειδικό έμπλαστρο (υδροκολλοειδές).

   Αν η φουσκάλα ανοίξει, αφαιρέστε το δέρμα γύρω από αυτή και καθαρίστε 

την πληγή. Εάν η ενόχληση δεν συνεχίζεται, ψεκάστε το WOUND πάνω στην 

περιοχή. Εάν η πληγή είναι εξιδρωματική, καλύψτε τη με μη υφασμένη γάζα 

και σταθεροποιήστε τη με ένα αυτοκόλλητο επίδεσμο / ταινία. Αν η ενόχληση 

συνεχίζει, καλύψτε την περιοχή με ειδικό έμπλαστρο (υδροκολλοειδές).

Ξηρά, ευαίσθητα χείλη

   Σε σκασμένα χείλη, ψεκάστε λίγη ποσότητα WOUND στο δάχτυλο σας (ή 

χρησιμοποιείστε την ειδική προέκταση εφαρμογής) και επαλείψτε την περιοχή τακτικά.

   Το WOUND μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτικό για τα χείλη σας από την 

ξηρότητα και το σκάσιμο λόγω ήλιου, αέρα ή κρύου. 

.

ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ



Dry, cracked skin and rhagades

   Initially clean the affected area with running water or with a 

physiological saline solution. Then spray WOUND onto the affected 

area.

   The affected area may be left exposed or covered (to prevent staining 

of clothing). In cases of cracks near the fingernails, or skin defects 

near the heels, cover the affected area with an airtight plaster. The 

affected area can be covered during the night with a plastic wrap. 

Repeat treatment twice daily.

   Prevention: Apply care products for extra dry skin and protect 

exposed skin areas.

Ξηρό, σκασμένο δέρμα και ραγάδες

   Αρχικά, καθαρίστε την περιοχή με τρεχούμενο νερό ή με φυσιολογικό ορό. 

Ψεκάστε το WOUND απευθείας στην προσβεβλημένη περιοχή.

   Η προσβεβλημένη περιοχή μπορεί να παραμείνει εκτεθειμένη ή να καλυφθεί 

(ώστε να εμποδιστεί η τριβή με τα ρούχα). Σε σκασίματα του δέρματος κοντά 

στα νύχια των χεριών ή δερματικές βλάβες κοντά στις φτέρνες καλύψτε την 

προσβεβλημένη περιοχή με αεροστεγές επίθεμα. Η προσβεβλημένη περιοχή 

μπορεί να καλυφτεί κατά τη διάρκεια της νύχτας με ένα πλαστικό κάλυμμα. 

Επαναλάβετε τη θεραπεία δυο φόρες καθημερινά.

   Πρόληψη: Εφαρμόστε προϊόντα φροντίδας για πολύ ξηρά δέρματα και 

προστατέψτε τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Πόδι αθλητή 

   Αρχικά, καθαρίστε την προσβεβλημένη περιοχή με τρεχούμενο νερό ή με φυσιολογικό 

ορό. Στεγνώστε καλά την περιοχή ανάμεσα στα δάκτυλα με πετσέτα μιας χρήσης. 

Ψεκάστε το WOUND απευθείας στην προσβεβλημένη περιοχή ή χρησιμοποιείστε την 

ειδική προέκταση εφαρμογής. Επαναλάβετε τη θεραπεία δυο φορές την ημέρα. Πλένετε 

τα χέρια σας πριν και μετά τη θεραπεία.

   Αφήστε την προσβεβλημένη περιοχή ακάλυπτη. Για προστασία από τυχόν εφίδρωση, 

τοποθετείστε μη υφασμένη γάζα  ανάμεσα στα δάκτυλα.

Επιχείλιος έρπης

   Εφαρμόστε το WOUND πολλές φορές την ημέρα επί της προσβεβλημένης 

περιοχής χρησιμοποιώντας την ειδική προέκταση εφαρμογής. Μην καλύπτετε την 

προσβεβλημένη περιοχή.

   Χρησιμοποιήστε το WOUND πρώιμα με την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

   Το WOUND προσφέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων και υποστηρίζει τη θεραπεία 

του έρπητα και των σχετιζόμενων συμπτωμάτων, αλλά δεν αποτελεί αντι-ιική θεραπεία.

ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ



ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Κνησμώδες, ερεθισμένο, φολιδωτό δέρμα από δερματικές διαταραχές  

   Επιφανειακές δερματικές βλάβες, με ή χωρίς κνησμό, μπορεί να προκληθούν από 

διάφορες δερματικές παθήσεις. Τα λιπαρά οξέα του WOUND υποστηρίζουν την 

υγιή λειτουργία του δέρματος. Οι ιδιότητες φροντίδας του WOUND προκαλούν τη 

μείωση της ξηρότητας του δέρματος και επομένως και του κνησμού.

   Ψεκάστε το WOUND στις προσβεβλημένες περιοχές. 

   Κρατήστε την προσβεβλημένη περιοχή ανοιχτή ή καλύψτε τη (για να αποφύγετε 

λεκέδες στα ρούχα από το ελαιώδες περιεχόμενο του WOUND).

   To WOUND προσφέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων και δεν αντικαθιστά τη 

θεραπεία της αιτίας της δερματικής πάθησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

   Ψεκάστε το WOUND απευθείας στην καθαρισμένη πληγή ή πάσχουσα 

περιοχή σε απόσταση 5-10 cm. Μια καθαρή ελαιώδης στρώση πρέπει να 

είναι ορατή. Σε μικρές περιοχές (π.χ. χείλη, δάκτυλα, σημεία προσώπου, 

ουλές), εφαρμόστε το WOUND με μια μπατονέτα ή χρησιμοποιείστε την 

ειδική προέκταση εφαρμογής (applicator). Αφήστε το έλαιο να παραμείνει  

για ένα λεπτό.

   Καλύψτε τη περιοχή με ένα δευτερεύον επίθεμα. Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιήσετε ειδικό έμπλαστρο, αφαιρέστε το έλαιο στα σημεία που θα 

κολλήσει το έμπλαστρο. Σημείωση: το WOUND μπορεί να λεκιάσει τα ρούχα 

αν δεν χρησιμοποιηθεί δευτερεύον επίθεμα.

   Επαναλάβετε τη θεραπεία κάθε 24 ώρες μέχρι την πλήρη επούλωση. Αν είναι 

απαραίτητο, το WOUND μπορεί να εφαρμοστεί  αρκετές φορές ημερησίως.

   Σημαντικό: Βαθιά τραύματα πιθανόν να επιμολυνθούν. Αν η εμφάνιση του 

τραύματος ή ο πόνος χειροτερεύουν, συμβουλευτείτε έναν ιατρό.  

   Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε μόνο μπατονέτες μιας χρήσης. Απορρίψτε τη 

μπατονέτα μετά από κάθε εφαρμογή.

Αριθμός ψεκασμών ανά εφαρμογή

  Τραύμα 1 cm x 1 cm: κατ' ελάχιστο 1-2 ψεκασμοί ανά εφαρμογή

  Τραύμα 3 cm x 3 cm: κατ' ελάχιστο 4 ψεκασμοί ανά εφαρμογή

  Τραύμα 6 cm x 6 cm: κατ' ελάχιστο 15 ψεκασμοί ανά εφαρμογή

Μία συσκευασία WOUND περιέχει κατ' ελάχιστο 105 ψεκασμούς και επιτρέπει 

έως και 25 εφαρμογές. 



ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ (APPLICATOR)

Κατά τη θεραπεία των παρακάτω πληγών / δερματικών ερεθισμών συνιστούμε τη 

χρήση του προϊόντος APPLICATOR  σε συνδυασμό με το WOUND: 

APPLICATOR

When treating the following wounds/skin irritations we recommend 

to use the product APPLICATOR in combination with WOUND:

Treat the affected 

skin area. 

APPLICATOR is a 

one-use product. 

Please dispose of 

after use.

Replace the 

existing WOUND 

spray head with 

the one from 

the APPLICATOR 

package.  

Insert swab from APPLICATOR 

package into the spray head (in-

sert swab at an angle, then apply 

pressure as you move it towards 

the center of the spray head). 

Press spray head several times 

until cotton head is saturated 

with oil. 

Αφαιρέστε την 

μπατονέτα και 

εφαρμόστε το έλαιο 

στην προσβεβλημένη 

περιοχή. Η προέκταση 

εφαρμογής 

(APPLICATOR) είναι 

προϊόν μιάς χρήσης. 

Απορρίψτε την μετά τη 

χρήση.

Αντικαταστήστε 

την κεφαλή του 

σπρέι του WOUND 

με εκείνη που 

περιέχεται στη 

συσκευασία του 

ΑPPLICATOR.

Εισάγετε μία μπατονέτα από τη συσκευασία 

του ΑPPLICATOR στην κεφαλή του σπρέι 

(εισάγετε τη μπατονέτα σε γωνία, κατόπιν 

πιέστε καθώς την τοποθετείτε στο κέντρο 

της κεφαλής του σπρέι). Πιέστε το σπρέι 

αρκετές φορές μέχρι η βαμβακερή κεφαλή 

της μπατονέτας διαβραχεί με έλαιο. 

APPLICATOR

When treating the following wounds/skin irritations we recommend 

to use the product APPLICATOR in combination with WOUND:

Treat the affected 

skin area. 

APPLICATOR is a 

one-use product. 

Please dispose of 

after use.

Replace the 

existing WOUND 

spray head with 

the one from 

the APPLICATOR 

package.  

Insert swab from APPLICATOR 

package into the spray head (in-

sert swab at an angle, then apply 

pressure as you move it towards 

the center of the spray head). 

Press spray head several times 

until cotton head is saturated 

with oil. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WOUND

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Βαλσαμέλαιο (Oleum Hyperici), έλαιο Neem 

(Oleum Azadirachtae), Ελαιόλαδο (Oleum 

Olivarum), προπάνιο, βουτάνιο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Για την επούλωση μικρών πληγών και 

εγκαυμάτων. Ενισχύει την θεραπευτική αγωγή  

των πληγών που οφείλονται σε δερματικές 

διαταραχές. Το WOUND δεν αντικαθιστά τη 

θεραπευτική αγωγή δερματικών παθήσεων. Όι 

δερματικές παθήσεις πρέπει να θεραπεύονται 

από ειδικό ιατρό.

CE MARK EU Medical Device Directive 93 / 42 / EEC. 

Medical Device Class IIb – CE 0344

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Να μην χρησιμοποιείται όταν ο ασθενής 

είναι αλλεργικός ή έχει βιώσει αλλεργικές 

αντιδράσεις σε οποιοδήποτε από τα συστατικά 

του προϊόντος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 

ημερομηνία λήξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ml σπρέι

Το WOUND διατίθεται στα φαρμακεία.  

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν τη χρήση.


