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NÁVOD K POUŽITÍ 
AQUAULTRA CLEAR Gel pro ultrasonografi 

 
Gely ULTRASOUND byly navrženy pro použití v ultrazvukové fyzioterapii a diagnostice. Ultrazvukový 
gel zaručuje dokonalý přenos ultrazvukových vln. Ve vodě rozpustný Neobsahuje mastné látky, snadno 
se odstraňuje, nezanechává skvrny, nedráždí pokožku, bez zápachu. Neobsahuje žádné aktivní látky, 
které by mohly poškodit sondy zařízení echografu. Neobsahuje sůl. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
• Gel je připraven k použití. 
• Vyčistěte a odmastěte pokožku pacienta. 
• Naneste požadované množství gelu. 
• Připojte a používejte zařízení a sondy podle pokynů dodaných výrobci. 
• Po ukončení procedury odstraňte všechny zbytky gelu papírovým ubrouskem nebo gázou 

navlhčenou vodou. 
• Přestaňte používat gel u pacientů s přecitlivělostí, pokud se vyskytnou kožní reakce. 
 
UPOZORNĚNÍ 
• Pouze pro vnější použití. 
• Produkt není sterilní. 
• Neaplikujte gel na poraněnou pokožku, pokožku zasaženou oděrkami, erytémem. 
•  Po použití láhev uzavřete. 
• Může způsobit podráždění nebo zarudnutí u alergických osob. 
• Kontakt s očima může způsobit podráždění. 
• Alergik s citlivou pokožkou by měl během nanášení gelu použít ochranné rukavice. 
• Nepoužívejte gel po uplynutí doby použitelnosti na lahvičce. 
• Pokud balení obsahuje prázdnou opakovaně plnitelnou lahvičku se štítkem, měl by se plnit pouze 

výrobek s názvem produktu na štítku.  
 

SLOŽENÍ: Aqua, Carbomer, Sodium hydroxid, EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin (bezbarvý) 
 
DOSTUPNÁ BALENÍ 
260g – v kartónu 50ks  
500g – v kartónu 24ks 
1000g – v kartónu 10ks  
5000g – v kartónu 4ks kubitaineru 
5000g – v kartónu 4ks kanystrů 
 
ZPŮSOB LIKVIDACE 
Produkt, odpad:  
Chemikálie musí být zlikvidovány v souladu s příslušnými národními předpisy.  
Obal musí být zlikvidován v souladu s příslušnými národními předpisy.  

SKLADOVÁNÍ 
Teplota: + 10 ° C ÷ + 30 ° C - Relativní vlhkost: 30 % ÷ 75 %. Uchovávejte obal pevně uzavřený, mimo 
dosah sucha a zdrojů UV záření.  

TRVANLIVOST: 36 měsíců od data výroby. Spotřebujte do 3 měsíců po otevření.  
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