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Burnfree Geeli.
Pakkaukset 3,5 g foliopussi tai 45 ml painepurkki. Helppokäyttöiset,
nopeat geelipakkaukset, erinomaisia pikaiseen ensiapuun. Pienten
vammojen kanssa pelkkä geeli voi riittää, isompia vammoja hoidettaessa geeli sopii ensiapuun ennen Burnfree-haavasiteen käyttämistä.
Erinomainen myös hyönteisten pistoihin, lievittää kipua ja helpottaa ärsytystä.
Sisältää teepuuöljyä, tehokas, luonnollinen mikrobien, sienten ja virusten kasvua estävä aine vähentää haavan infektioriskiä.
Geeli sitoo lämpöä viilentäen vamma-aluetta, siten se lievittää kipua, estää
vamman leviämistä ja vähentää rakkuloiden muodostumista.
Levitä geeliä palovamman alueelle hieromatta, jätä aine paikalleen vähintään 30 min. ajaksi. Aine on helppo huuhtoa tarvittaessa pois vedellä. Vain palovammojen ensiapuun, ei vanhojen vammojen hoitoon.
Palovamman ensiavussa nopeus on tärkeää, pidä
Burnfree-tuotteet helposti saatavilla, jotta vammat
voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti.

Maatalousammattilaiselle

Koko
Pakkaus: T:nro
3,5 g pussi 20 kpl BF01B
45 ml spray 24 kpl BF07B
Ingredients:
Carbopol, Chlorobutanol, Ethanol, Irgasan, Melaleuca alt.
Propylene glycol, Aqua pur.,
Trolamine.

Bionagro tarvikkeet

Burnfree, palovammojen, haavojen, hankaumien, kemikaalivammojen yms. hoitoon.
Tuotteet ovat olleet Yhdysvaltojen asevoimien käytössä vuodesta 2000. Tuotteilla
on NATO-ja U.S. sotilashyväksynnät. Kaikki Burnfree peitteet täyttävät tai ylittävät
NATO - MIL-C-83429A ja ASTM standardi D-4108 vaatimukset
Kaikki Burnfree-tuotteet on hyväksytty Yhdysvalloissa (FDA) ja EU:ssa (CE-merkintä) lääkinnälliseen käyttöön palovammojen ja haavojen ensiapuvälineinä.
Rasvattomat aineet nopeuttavat palovammojen paranemista, ne jäähdyttävät ja
estävät lämmön leviämistä pitemmälle elimistöön. (Palovamman päällä käytettynä
rasvat ja öljypohjaiset tuotteet vangitsevat lämmön kudoksen sisään, siten lämpö
leviää ja pahentaa vahinkoa.)
Tuotteet sopivat myös auringonpolttamien hoitoon, levitä ainetta hieromatta iholle ja
anna vaikuttaa. Kemikaalivammojen hoidossa vamma on huuhdeltava huolellisesti
puhtaaksi vamman aiheuttaneesta kemikaalista, sen jälkeen Burnfree-tuotteilla voi
lievittää vamman aiheuttamaa kipua ja edistää paranemista.
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Burnfree Haavasiteet.
Avosoluvaahdosta tehdyt, Burnfree-geelillä kyllästetyt siteet haavojen hoitoon ja suojaamiseen.
Side hoitaa haavaa, nopeuttaa paranemista,
helpottaa kipua ja suojaa haavaa likaantumiselta.
Side on helppo poistaa, se ei tartu haavaan.

• Siteet eivät tartu haavaan, helppo
poistaa haavanhoitoa varten.
• Sisältävät teepuuöljyä, tehokas,
luonnollinen mikrobien, sienten
ja virusten kasvua estävä aine
vähentää haavan infektioriskiä.
• Siteiden sisältämä geeli viilentää
vamma-aluetta, siten se lievittää
kipua, estää vamman leviämistä
ja vähentää rakkuloiden muodostumista.

Avaa siteen Pakkaus:, aseta side vamman päälle, purista
pakkauksesta loput geelistä siteen päälle, kiinnitä side väljästi paikalleen sideharsolla. Pidä harsosidettä paikallaan
korkeintaan kolmen tunnin ajan.
Vakavien palovammojen kanssa potilaan ruumiinlämpö voi
pudota, jolloin potilas voi mennä shokkiin. Siksi potilaan ruumiinlämpöä on pidettävä yllä. Jos potilas alkaa tärisemään,
ota side pois ja lämmitä potilasta.
Palovamman ensiavussa nopeus on tärkeää, pidä Burnfree-tuotteet helposti saatavilla, jotta vammat voidaan hoitaa
mahdollisimman nopeasti.
Jos siteitä käytetään kemikaalien aiheuttamien ihovammojen hoitoon, huuhtele iho runsaalla vedellä puhtaaksi ennen
Burnfree-siteiden käyttöä.

Maatalousammattilaiselle

Ingredients:
Carbopol, Chlorobutanol, Ethanol, Irgasan, Melaleuca alt.
Propylene glycol, Aqua pur.,
Trolamine.
Koko
Pakkaus: T:nro
5 x 5 cm
24 kpl BF02B
10 x 10 cm
16 kpl BF03B
5 x 15 cm
16 kpl BF04B
20 x 20 cm
8 kpl
BF05B
30 x 30 cm
8 kpl
BF06B

