NESTOSYL® Behandeling van
smet- en schuurwonden
Verstuifbare barrière lotion voor het
beschermen van de huid en het voorkomen
en verzachten van huidontsteking en
huidirritatie gerelateerd aan incontinentie,
luieruitslag en smet- en schuurwonden
(intertrigo).
• Dermatologisch getest
• Voor de gevoelige huid
• Eenvoudig aan te brengen dankzij
een handige spray
Te gebruiken bij
• incontinentie
• luieruitslag
• roodheid in lichaamsplooien (bv. obesitas)
• huidirritatie veroorzaakt door
hevig transpireren
• geschuurde huid veroorzaakt door
lopen, fietsen, paardrijden e.d.
Wat is dermatitis gerelateerd aan
incontinentie, luieruitslag bij volwassenen
of intertrigo?
Dermatitis is een ontsteking van de huid die
gekenmerkt wordt door roodheid en soms
pijnlijke ontsteking. Langdurig contact met
overmatig vocht, afkomstig van urine, stoelgang (feces) en zweet – wat erg irriterend
kan zijn bij volwassenen – verzwakt en
verweekt de huid.

De wrijving tussen de huid (binnenkant
van de dijen, billen en geslachtsorganen)
en de luier kan irritatie veroorzaken en de
barrièrefunctie van de huid aantasten, wat
het optreden van dermatitis gerelateerd
aan incontinentie of luieruitslag in de hand
werkt. Ernstige gevallen van irritatie kunnen
gepaard gaan met blaren en zweren. Op lange
termijn kan de verweking van de huid
(ook maceratie genoemd) leiden tot secundaire infecties van de huid door schimmels
en/of gisten, of doorligwonden. Intertrigo of
huidirritatie kan ook ontstaan door wrijving
tussen huid en huid (bv. obesitas) of huid en
kleding (bv. bij intensieve sport).
Wat is Nestosyl Behandeling van smet- en
schuurwonden?
Het is een verstuifbare barrière lotion die
dermatitis gerelateerd aan incontinentie,
luieruitslag en intertrigo voorkomt.
Het voorkomt ook huidirritatie bij
volwassenen, vooral bij bejaarden,
bedlegerige patiënten en personen
die risico lopen op doorligwonden en
incontinentieproblemen. Het kan als een
beschermende spray voor het lichaam
worden gebruikt. Het verzacht geïrriteerde
of beschadigde huid en voorkomt verdere
irritatie, roodheid en jeuk.

Nestosyl Behandeling van smet- en
schuurwonden vormt een niet-afsluitende
barrière en heeft verschillende
huidbeschermende eigenschappen dankzij
de onderstaande samenstelling:
- Panthenol: bevordert de natuurlijke
regeneratie van de huidcellen. Het heeft ook
helende eigenschappen.
- Dimethicone: bevochtigt en beschermt
de huid, en helpt zo de barrièrefunctie van
de huid te herstellen.
- Aloë vera: verzacht en bevochtigt de
geïrriteerde huid.
- Zinkoxide: droogt en kalmeert de huid,
heeft een samentrekkend effect zodat de
huid wordt afgeschermd van contact met
overmatig vocht afkomstig uit urine, feces
en zweet.
De lotion bevat eveneens amandelolie
(met sterk vochtinbrengende, verzachtende
eigenschappen) en tocoferol (met
antioxiderende eigenschappen).
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Samenstelling
Aqua Purificata, Paraffinum Perliquidum,
Emulgator, Prunus Amygdalus, Dimethicone,
Stabilisator, Bewaarmiddel, Parfum,
L-Carnosine, Panthenol, Tocoferol, Aloë Vera,
Zinkoxide.
Gebruiksaanwijzing
Goed schudden vóór gebruik. De spray
kan gemakkelijk met één hand worden
aangebracht. Richt de spray rechtstreeks
op de huid en druk de spraykop 2 tot 3 maal
in om voldoende product aan te brengen.
Dankzij de fijne verstuiving van het product
hoeft het niet met de hand te worden
uitgesmeerd, wat de hygiëne ten goede
komt en ook zorgt voor een doeltreffende
verzorging van de huid. Mag dagelijks zo vaak
als nodig worden gebruikt. De spray maakt
geen vlekken op kledij. Als de pomp verstopt
raakt, kan deze met warm water
worden gespoeld.
Bijzondere voorzorgen
Stop de behandeling onmiddellijk als er
tekenen van overgevoeligheid voor één van
de bestanddelen optreden. Niet gebruiken
op etterende of geïnfecteerde wonden. Niet
gebruiken in geval van infecties door gisten
of schimmels. Als het product in contact
komt met de ogen, ze overvloedig spoelen
met water.

Houdbaarheid
3 jaar
Verpakking en bewaring
100 ml spray.
Koel en droog bewaren.
Het product niet meer gebruiken na de
vervaldatum.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
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