
Инструкция за употреба

Травма 112 емулсия
Trauma 112 emulsion
Медицинско изделие Клас I

СЪСТАВ
В 100 g емулсия се съдържат:
Масло от карите (Шеа) – 42 g, Масло от маслина – 36,65 g, Витамин Е – 3 g, Соево 
масло – 1,19 g, Масло от морски зърнастец – 0,5 g, Нафталаново масло – 0,4 g,  
Витамин А – 0,1 g, Масло от чаено дърво – 0,05 g, Розово масло – 0,05 g,  
Лавандулово масло – 0,05 g, Екстракт от Невен – 0,012 g.
Другите съставки: Течен парафин, Глицерин и Восък.

ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА Травма 112
Всички съставки са изцяло натурални. Продуктът представлява балансирана 
комбинация от природни етерични масла, витамини и други. Внимателно 
подбраният състав на Травма 112 подпомага естествената защита на 
увредените тъкани и регенеративните  процеси от невъзпалителен тип; 
ускорява процеса на заздравяване на рани и повърхностни изгаряния; 
намалява риска от образуване на белези.  
Емулсията е ефективна при:
- повърхностни наранявания със и без секреция;
- повърхностни изгаряния на кожата;
- закрити травми – контузии, охлузвания, хематоми, отоци, разтегнати връзки.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанася се обилно върху увредената повърхност. При необходимост се 
поставя превръзка/пластир с изолиращ слой, възпрепятстващ проникване 
на емулсията в превръзката. След попиване се нанася ново количество за 
осигуряване на постоянно покритие на кожата. Скоростта на възстановяване 
зависи от размера на травмираната повърхност, а ранното нанасяне на 



емулсията след увреждането съкращава процеса на заздравяване и осигурява 
максимален ефект.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Продуктът е за многократна употреба.
Само за външно приложение.
Не се препоръчва използването при хронични рани и при трофични 
процеси в тъканите. Хроничните дистрофични процеси могат да намалят 
ефективността от приложението. Странични действия не са наблюдавани.
Да се избягва контакт с очите. При контакт с очите веднага да се измие обилно 
с вода. Да се пази далече от достъпа на деца. Да се съхранява в добре 
затворена оригинална опаковка на сухо и проветриво място. Да не се излага 
на директна слънчева светлина и високи температури.

КАКВО СЪДЪРЖА ОПАКОВКАТА
Емулсия във флакон от 75 ml. Флаконът е поставен в картонена кутия с 
информация за потребителя.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява при температура под 25°С, в оригиналната опаковка.
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