
Indikace
Ošetření neinfekčních kožních poranění 
(např. odřenin, oděrek, popraskané kůže, 
říznutí, malých chirurgických ran, místních 
popálenin 1. a 2. stupně), diabetické nohy, 
atletické nohy a proleženin.

Popis produktu
BIONECT CONTROL SPRAY je suspenzní 
sprej k lokálnímu použití obsahující kyselinu 
hyaluronovou (HA), metalické stříbro a 
vitamín E. Kyselina hyaluronová a stříbro 
jsou vázány na matrici (kaolín a škrob) 
s absorpčními vlastnostmi. Absorpce 
exsudátu vytváří prostředí, které napomáhá 
přirozenému regeneračnímu procesu tkáně, 
vytváří společně s kyselinou hyaluronovou 
a stříbrem ochrannou bariéru proti průniku 
bakterií. Funkce vitamínu E vytvářející film, 
která napomáhá re-epitelizačnímu procesu, 
vede k obnovení optimálních podmínek pro 
zvlhčování kůže. 

Dávkování a způsob použití
1. Omyjte rány před aplikací spreje. 
2. Před použitím nádobu důkladně 

protřepejte po dobu několika sekund. 
3. Při aplikaci držte nádobu ve svislé 

poloze a nástřiky ze vzdálenosti asi 
15 cm pokryjte celou ránu dostatečným 
množstvím prášku. 

4. Po aplikaci se doporučuje zakrýt 
ošetřenou plochu sterilním obvazem. 

5. Aplikujte jeden až dvakrát denně podle 
klinického stavu. 

6. Přípravek se dá snadno odstranit omytím 
rány fyziologickým roztokem. 

Upozornění
Určeno pro vnější použití: nepolykejte a 
neinhalujte.
Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud se 
přípravek dostane do očí, důkladně je 
vypláchněte vodou. 
Vyhněte se vystavení ošetřované oblasti 
slunečnímu záření. 
Vyhněte se přímému kontaktu aplikátoru 
spreje s ránou. 
V případě nežádoucí reakce přerušte 
používání produktu a poraďte se s lékařem. 
Konzultujte s lékařem prodloužení doby 
používání. 
Po použití přípravek uzavřete. 
Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno 
nebo po uplynutí doby použitelnosti. 

Složení
Hlavní složka: sodná sůl kyseliny 
hyaluronové 0,25 %
Další složky: metalické stříbro, kaolín, 
kukuřičný škrob, vitamín E, olej z rýžových 
otrub, terpineol, disiloxan a hnací plyn.

Kontraindikace
Známá přecitlivělost na některou ze 
složek. Nejsou známy žádné symptomy 
předávkování. Nejsou známy žádné 
interakce s léky nebo zdravotnickými 
prostředky. Těhotné ženy by měly použití 
produktu konzultovat s lékařem.

Uchovávání 
Skladujte při teplotě mezi +5 °C a +30 °C
Číslo šarže a doba použitelnosti jsou 
uvedeny na dně nádoby. 
Doba použitelnosti platí pro nepoškozený a 
správně skladovaný produkt. 
Hnací plyny nijak neovlivňují ovzduší. 
Po použití přípravek zlikvidujte podle 
platných místních předpisů.

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. 
Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se 
může roztrhnout. Chraňte před teplem, 
horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně 
nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani
po použití. Chraňte před slunečním 
zářením. Nevystavujte teplotě
přesahující 50 °C/122 °F.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce
Nirial Pharma srl
Via Rovani, 7
20123 Milano (Itálie)
www.nirialpharma.com 

Distributor:
Fidia Farmaceutici S.p.A.,  
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Itálie

Místní distributor v České republice a 
na Slovensku
Fidia CZ:
Fidia Pharma CZ s.r.o
K Betáni 1092/19, 
148 00, Praha 4, Česká Republika
www.fidiapharma.cz

Fidia SK:
Fidia Pharma Slovakia s.r.o.
Krajinská 87, 821 06 Bratislava
Slovenská Republika
www.bionect.sk

Datum poslední revize návodu k použití: 
Září 2021

Viz návod k použití

Spotřebujte do data

Číslo šarže

Katalogové číslo 

Teplotní omezení

Chraňte před slunečním zářením

Udržujte v suchu

Po použití prosím přípravek 
důkladně zlikvidujte

Výrobce

Nebezpečí - extrémně hořlavý 
aerosol

BIONECT®

Control Spray
Sodná sůl kyseliny hyaluronové
Metalické stříbro
Vitamín E
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Indikácie
Ošetrenie neinfikovaných kožných poranení 
(napr. odrenín, oderov, popraskanej kože, 
rezných rán, malých rán po chirurgickom 
zákroku, lokálnych popálenín 1. a 2. 
stupňa), diabetickej nohy, atletickej nohy a 
preležanín.

Opis produktu
BIONECT CONTROL SPRAY je 
suspenzný sprej na lokálne použitie 
obsahujúci kyselinu hyalurónovú (HA), 
metalické striebro a vitamín E. Kyselina 
hyalurónová a striebro sú  naviazané na 
matricu (kaolín a škrob) s absorpčnými 
vlastnosťami.
Absorpcia exsudátu vytvára prostredie, 
ktoré podporuje prirodzený regeneračný 
proces hojenia a spoločne s kyselinou 
hyalurónovou a striebrom tvorí ochrannú 
bariéru pred mikrobiálnou kontamináciou. 
Funkcia vitamínu E vytvárajúca film, ktorá 
napomáha re-epitelizačnému procesu, vedie 
k obnoveniu optimálnych podmienok pre 
zvlhčovanie kože. 

Dávkovanie a spôsob podania
1. Ranu je nutné pred aplikáciou spreja 

vyčistiť. 
2. Pred použitím nádobu niekoľko sekúnd 

dôkladne pretrepte. 
3. Pri aplikácii držte nádobu vo zvislej 

polohe a nástrekmi zo vzdialenosti asi 
15 cm pokryte celú ranu dostatočným 
množstvom prášku. 

4. Po aplikácii sa odporúča zakryť ošetrenú 
plochu sterilným obväzom. 

5. Aplikujte 1-2 krát denne podľa klinického 
stavu. 

6. Prípravok sa dá ľahko odstrániť omytím 
rany fyziologickým roztokom. 

Upozornenie
Určené na vonkajšie použitie: neprehĺtajte a 
neinhalujte. 
Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Po 
zasiahnutí očí ich niekoľko minút opatrne 
vyplachujte vodou.
Nevystavujte ošetrenú plochu slnečnému 
žiareniu. 
Vyhýbajte sa priamemu kontaktu 
rozprašovača s ranou. 
V prípade nežiadúcej reakcie prerušte 
používanie produktu a poraďte sa  s 
lekárom. 
Konzultujte s lekárom predĺženie doby 
používania. 
Po použití prípravok uzavrite. 
Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo 
po uplynutí doby použiteľnosti. 

Zloženie
Hlavná zložka: sodná soľ kyseliny 
hyalurónovej 0,25 %
Ďalšie zložky: metalické striebro, kaolín, 
kukuričný škrob, vitamín E, olej z ryžových 
otrúb, terpineol, disiloxan a hnací plyn.

Kontraindikácie
Známa precitlivenosť na niektorú zo 
zložiek. Nie sú známe žiadne symptómy 
predávkovania. Nie sú známe žiadne 
interakcie s liekmi alebo zdravotníckymi 
pomôckami. Tehotné ženy by mali použitie 
produktu konzultovať s lekárom.

Uchovávanie 
Skladujte pri teplote medzi +5 °C a +30 °C 
Číslo šarže a doba použiteľnosti sú uvedené 
na dne nádoby. 
Doba použiteľnosti platí pre nepoškodený a 
správne skladovaný produkt. 
Hnacie plyny nijak neovplyvňujú ovzdušie.

Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý 
aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri 
zahriati sa môže roztrhnúť. Uchovávajte 
mimo dosahu tepla, horucich povrchov, 
iskier, otvoreneho ohňa a zdrojov 
zapalenia. Nefajčite. Nestriekajte na 
otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
Neprepichujte alebo nespaľujte ju,
a to ani po spotrebovaní obsahu.
Chráňte pred slnečným žiarením.
Nevystavujte teplotám nad
50 °C/122 ° F.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Výrobca
Nirial Pharma srl
Via Rovani, 7
20123 Miláno (Taliansko)
www.nirialpharma.com 

Miestny distribútor v Českej republike a 
na Slovensku
Fidia CZ:
Fidia Pharma CZ s.r.o
K Betáni 1092/19, 
148 00, Praha 4, Česká Republika
www.fidiapharma.cz

Fidia SK:
Fidia Pharma Slovakia s.r.o.
Krajinská 87, 821 06 Bratislava
Slovenská Republika
www.bionect.sk

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 
September 2021

Pozri návod na použitie

Dátum najneskoršej spotreby

Číslo šarže

Katalógové číslo 

Teplotné obmedzenie

Chráňte pred slnečným žiarením

Udržiavajte v suchu

Po použití prosím prípravok 
dôkladne zlikvidujte

Výrobca

Nebezpečenstvo – mimoriadne 
horľavý aerosól

BIONECT®

Control Spray
Sodná soľ kyseliny hyalurónovej
Metalické striebro
Vitamín E


