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HemaCut® SPRAY je inovativní zdravotnický prostředek ve formě spreje, který obsahuje patentovaný síťovaný 
polymer TRISS se zabudovanými stericky stíněnými aminy. Po nanesení na kůži vytvoří přilnavou, průhlednou, 
prodyšnou a  voděodolnou ochrannou krycí vrstvu. Tato vrstva vykazuje protizánětlivý účinek, čímž pozitivně přispívá  
k prevenci zánětu a hojení ran na kůži.

SLOŽENÍ:
ZP HemaCut® SPRAY obsahuje síťovaný polymer TRISS se zabudovanými stericky stíněnými aminy a hexamethyldisi-
loxan. Zdravotnický prostředek HemaCut® SPRAY má unikátní patentovanou strukturu polymerní sítě se schopností 
vychytávat reaktivní sloučeniny kyslíku z rány. Po nanesení na pokožku a odpaření kapalné složky vytvoří ihned při-
lnavý film, který detailně kopíruje povrch rány. Kromě podpory hojení slouží tento film také jako ochrana proti konta-
minaci rány mikroorganismy a mechanickými nečistotami  zvenčí. Na ráně zaschne, nezůstává lepkavý a  díky tomu 
na něm neulpívají nečistoty a není nutné dále ránu překrývat obvazem nebo náplastí. Film je transparentní po celou 
dobu hojení, čímž se zajistí snadné sledování stavu rány. Složení ZP HemaCut® SPRAY je chráněno českým patentem. 

URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ:
ZP HemaCut® SPRAY je určen pro hojení povrchových poranění kůže jako jsou drobné trhliny a praskliny kůže, 
popáleniny I. a IIa stupně, řezné, sečné a tržné rány, odřeniny, puchýře a další povrchová poranění různé etiologie.

POKYNY PRO POUŽITÍ:
1. Ránu omyjte pod tekoucí vodou a nechte uschnout nebo opatrně osušte.
2. Na menší rány stříkněte HemaCut® SPRAY ze 

vzdálenosti 1 – 2 cm tak, aby rozptyl spreje byl 
menší a mířil na ránu.

3. Na větší rány stříkněte HemaCut® SPRAY ze 
vzdálenosti 4 – 8 cm podle rozsahu rány tak, aby 
byl sprej aplikován na co největší plochu rány 
najednou.

4. Sprej aplikujte jedním nebo dvěma stisknutími rozprašovače. Mezi jednotlivými nástřiky vyčkejte cca 10 sekund.
5. Polymer vytvoří voděodolnou vrstvu, která se z kůže a z rány mechanicky nestírá, proto stačí aplikace 1x za 24 hodin 

nebo 1x za 12 hodin, pokud to stav rány vyžaduje.
6. Před další aplikací stačí opět jen ránu opláchnout pod tekoucí vodou a osušit.
7. Před použitím spreje mechanicky nehtem nebo prstem odstraňte případné zbytky polymeru z rozprašovače, tak aby 

nebránily rozptylu spreje.  

UPOZORNĚNÍ:
V případě výskytu vedlejších nežádoucích účinků (zvýšená bolestivost, zarudnutí, alergické reakce apod.) přerušte léčbu a 
kontaktujte ošetřujícího lékaře. Pouze pro vnější použití. Nepoužívejte vnitřně! Nepoužívejte po uplynutí exspirační doby 
uvedené na lahvičce. Nepoužitý prostředek nebo prostředek s prošlou exspirací vraťte do lékárny. Použití u dětí, těhotných 
a kojících se doporučuje po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Výrobek na ránu aplikujte nejdéle po dobu 30 dnů. 
Použití delší než 30 dnů konzultujte s lékařem. Před použitím protřepejte. Po použití může dojít k zaschnutí přípravku na 
trysce rozprašovače. Pokud se tak stane, odstraňte zaschlý přípravek z trysky mechanicky prstem nebo nehtem. Udržujte 
mimo dosah dětí.  

POZOR, VYSOCE HOŘLAVÁ TEKUTINA A VÝPARY!   

Kapalná forma přípravku je vysoce hořlavá až do úplného zaschnutí. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně  
a zdrojů vznícení. Používejte v dobře větraných místnostech. Uchovávejte mimo dosah dětí. POZOR, přípravek obsahuje 
hořlavou látku.

BALENÍ:
Lahvička 15 ml nebo 30 ml s mechanickým rozprašovačem.

UCHOVÁVÁNÍ:
Uchovávejte při teplotě 15°C – 25°C.

VÝROBCE:
  VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, vhpharma@vhpharma.cz, www.vhpharma.cz.

Menší rány Větší rány

2 cm cca „4-8 cm, 
podle velikosti 

rány


