
 
 

Globasept®Wound Sol. 
 
HAAVALOPUTUSVAHEND 
 
Globasept®Wound Sol. sobib ägedate ja krooniliste pindmiste haavade (sh kriimustused, marrastused, 
hammustused, rebendid jne) puhastamiseks, loputamiseks, niisutamiseks. Kiirendab paranemist tänu haava 
puhtusele. Haavad vajavad optimaalseks paranemiseks piisavalt niiskust, sest paranemisprotsessiks peavad 
naharakud saama poolduda ja liikuda. Niiskes haavakeskkonnas on see kõige paremini võimalik. 
 
 
TOOTE OMADUSED   

• värvitu 
• ei kipita ega põhjusta ärritust 
• ei määri 
• sobib nii esmaabiks kui haavahoolduseks   
• sobib kasutamiseks ka lastel 
• sobib kasutamiseks ka loomadel (eelista klappkorgiga versiooni) 

 
KASUTUSALAD: 

• pindmiste haavade (marrastused jne) puhastus ja antiseptika 
• hammustus- ja küünistushaavade puhastus ja antiseptika 
• lõike- ja rebimishaavade puhastus ja antiseptika 
• krooniliste haavade (nt lamatised, diabeetilised haavandid) hooldus 
• operatsioonihaava hooldus 
• põletushaavade (sh päikesepõletuse) puhastus ja antiseptika 
• augustamisjärgne (nn piercing) haava hooldus ja antiseptika 
• putukahammustuste leevendamine 
• suuümbruse antiseptika (hambaravis) 

 
 
KASUTAMINE 
Niisutada vajalikku piirkonda ühtlaselt ja täielikult.  
 
Pihustimeetod (nt haavade puhul):  
Pihustada haavaspreid ohtralt tervele piirkonnale, jälgida, et pind oleks ühtlaselt niisutatud.  
 
Tutiku/marliga puhastamine:  
Niisutada põhjalikult piisav kogus steriilseid tutikuid ning puhastada vajalik piirkond täielikult. 
 
Putukahammustused ja päikesepõletus: 
Niisutada põhjalikult piisav kogus tutikuid ning puhastada vajalik piirkond. 
 
 
SÄILITAMINE 
Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese päikesekiirguse 
käes. 
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UTILISEERIMINE 
Toode on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on 
taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Spray oma 
metallosadega sobib pakendijäätmetega kokku kogumiseks. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi 
konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus. 
 
 
HOIATUSED! 
Toode on vaid välispidiseks kasutamiseks, ei sobi infusiooniks ega süstimiseks! Ärge neelake! Väga harvadel 
juhtudel võib esineda kerget põletustunnet, kuid see möödub mõne minuti järel. Globasept® Wound Sol. ei tohi 
kasutada, kui esineb või kahtlustatakse allergiat tootes olevate mis tahes koostisainete vastu. Toode ei sobi 
kasutamiseks kesk- või sisekõrvas, hüaliinsel kõhrkoel ega silmades. Vältige pihustatava aine sissehingamist. 
Ärge kasutage kombineerituna anioonsete pindaktiivsete aintega, kuna need võivad reageerida 
polüheksaniidiga. Kliiniliste uuringute ja pikaajalise kogemuse puudumise tõttu rasedate ja imetavate naistega, 
vastsündinute ja imikutega, tuleb neil toodet kasutada pärast hoolikat meditsiinilist hinnangut. Ärge kasutage 
vigastatud pakendiga toodet. Haavaga kokku puutunud pudelid tuleb kasutamise järel ära visata. Kui haava 
paranemine ei alga mõne päeva jooksul või haava piirkonnas tekib turse, valu või punetus, pöörduge arsti poole. 
Ärge kasutage järjepidevalt üle 1 kuu. Meditsiiniseade - Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
 
 
KOOSTIS 
100g toodet sisaldab järgmisi aineid: puhastatud vesi, polüaminopropüülbiguaniid (polüheksaniid) 0,1% 
 
Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC 
 
 
PAKENDID 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


