
DZIAŁANIE NANO SILVER prodiab - wyrób medyczny, proszek, tworzący barierę ochronną, wspomagającą leczenie 
ran, otarć, drobnych oparzeń i uszkodzeń skóry, w szczególności z towarzyszącym wysiękiem. Tworzy środowisko 
chroniące przed wniknięciem drobnoustrojów i korzystne dla przywrócenia prawidłowych warunków fizjologicznych 
sprzyjających samoczynnej regeneracji skóry. Barierę ochronną tworzy połączenie kaolinu z kwasem 
hialuronowym: kaolin działa jako absorbent w przypadku ran wysiękowych, a kwas hialuronowy jako polimer 
błonotwórczy sprzyja nawilżaniu tkanek. Kompleks SCX-Powder składa się z dwutlenku krzemu 
funkcjonalizowanego jonami srebra i chlorheksydyną, wbudowanego w barierę utworzoną przez kaolin i kwas 
hialuronowy. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe bariery wzmacniają działanie tworząc skuteczną ochronę 
wobec infekcji. 
INSTRUKCJA UŻYWANIA 1. Przed użyciem dokładnie oczyścić i wysuszyć skórę. 2. Należy wstrząsnąć przed 
użyciem. 3. Z odległości 10 cm nanieść cienką warstwę proszku tylko na uszkodzone miejsce. 4. Nie masować miejsca 
aplikacji: proszek musi utworzyć ciągłą warstwę ochronną. 5. Stosować 1 raz dziennie. 
OSTRZEŻENIA Tylko do użytku zewnętrznego. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami, w razie jakiegokolwiek 
kontaktu niezwłocznie przemyć wodą. Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Nie sterylizować. Po 
każdym użyciu dokładnie zamknąć opakowanie. Nie używać po upływie terminu ważności. Przerwać stosowanie w 
przypadku nieprawidłowych reakcji skórnych. Zastosowanie nie wymaga porady fachowego personelu medycznego. 
PRZECIWWSKAZANIA Brak znanych skutków przedawkowania. Brak znanych interakcji z lekami.  
Nadwrażliwość na składniki. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. 
SKŁAD SCX Powder (dwutlenek krzemu funkcjonalizowany jonami srebra i chlorheksydyną), kaolin,  
krzemionka, hialuronian sodu. Gaz nośny: mieszanina butan-propan. 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed światłem słonecznym. 
Nie wystawiać na działanie temperatury poniżej 5°C lub powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po 
zużyciu. Do użytku wyłącznie w wymienionych celach. Nie kierować w stronę oczu. Przechowywać w miejscu 
niewidocznym  
i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 
ognia  
i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie palić podczas używania i nie wdychać oparów. Nie rozpylać nad otwartym 
ogniem lub innym źródłem zapłonu. Do użytku tylko w dobrze wentylowanych przestrzeniach. W razie połknięcia lub 
dostania się do oczu, należy skonsultować się z lekarzem lub Centrum Informacji Toksykologicznej oraz przekazać 
informacje o produkcie podane na etykiecie. 
DYSTRYBUTOR: BIOTON S.A., ul. Starościńska 5,  
02-516 Warszawa, Polska 
WYTRWÓRCA: 
PAVIA FARMACEUTICI s.r.l. 
Via Vistarino 14 
27010 Copiano (PV)WŁOCHY 

 


