BLEED
CURE
BLØDNINGSSTANDSENDE BARRIERESALVE

Læs venligst denne indlægsseddel, før du begynder at bruge produktet
1. Hvad BLEEDCURE er og hvad det anvendes til
BLEEDCURE er en blødningsstandsende salve med en barrierefunktion, der er beregnet til begrænsning og
forebyggelse af hud- og slimhindelæsioner som f.eks. næseblod og småskrammer mv.
2. Det bør du vide, før du anvender BLEEDCURE
Anvend ikke produktet, hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne i produktet (anført i afsnit 6).
3. Sådan skal du anvende BLEEDCURE
Begrænsning af blødning: Smør en tilstrækkelig mængde salve på det skadede område, så det dækker hele
området.
Til forebyggelse af tilbagevendende næseblod: Anvend produktet to gange dagligt i mindst to uger efter et akut
tilfælde af næseblod eller i henhold til lægelig rådgivning.
Det anbefales at anvende applikatoren, der er med i pakningen, hvis produktet skal påføres i næseslimhinden.
Rengør omhyggeligt applikatoren hver gang efter brug og undgå at andre anvender den.
4. Advarsler
• I tilfælde af bivirkninger, stop med at bruge produktet og kontakt lægen.
• En brændende fornemmelse, kløe i næsen og næseflåd kan forekomme i de første dage af behandlingen.
Dette forsvinder normalt i løbet af behandlingen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du stoppe behandlingen
og konsultere en læge.
• Anvend ikke dette produkt, hvis den originale emballage ikke ser ud til at være intakt, eller hvis der er tegn
på forfalskning (f.eks. hvis der er sat en yderligere etiket oven på den eksisterende). Forfalskninger og
beskadigelser af produktet kan påvirke sikkerheden ved brugen af dette.
• Produktet bør ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen. Udløbsdatoen gælder for
produkter, der er opbevaret intakt og korrekt.
5. Sådan opbevarer du BLEEDCURE
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Luk tuben korrekt efter brug.
• Må ikke opbevares over 30°C. Hvis produktet opbevares ved en anden temperatur, kan konsistensen variere,
uden at det dog forringer kvaliteten. Ved blot igen at opbevare produktet ved stuetemperatur, vil BLEEDCURE
genvinde sin oprindelige form.

Udseende
30 g tube inkl. en applikator
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6. Yderligere informationer
Ingredienser: Blanding af mættede fedtsyrer, gærproteinekstrakt, phosphatidylcholin, tocopherylacetat, bivoks,
sojaolie, stearylalkohol, calcium-, kalium- og magnesiumchlorider, glycerolmonostearat, methyl- og propylparahydroxybenzoat, BHT.

