Derma
CLEAN 453H10
•
•
•

Derma
PREVENT 453H12

čistí šetrně a spolehlivě liner i pokožku
pH neutrální, bez fosfátů a alkalických látek
antibakteriální účinky

obsah: 300 ml

•
•
•
•
•

působí jako prevence odřenin
zamezuje kontaktu s vnějšími alergeny
vytváří na kůži ochrannou vrstvu
udržuje kůži jemnou a hebkou
brání tvorbě potu a zápachu uvolňováním
účinných látek

obsah: 100 ml

Derma
REPAIR 453H14
•
•
•
•
•

zvlhčuje suchou a podrážděnou kůži
snižuje účinky nadměrného namáhání
a zklidňuje podrážděnou kůži
antibakteriální složení podporuje odolnost
kůže vůči škodlivým vnějším vlivům
reguluje vlhkost kůže a výrazně zvyšuje její
hebkost a pružnost
zlepšuje funkci kůže, podporuje její
prokrvení a růst buněk

obsah: 200 ml
Použití
Čištění pokožky – na kůži naneseme čisticí roztok Derma Clean,
omyjeme ji a pak ji důkladně opláchneme čistou vodou a osušíme.
Čištění lineru – liner obrátíme naruby a omyjeme přípravkem Derma
Clean. Pak ho důkladně opláchneme čistou vodou a osušíme čistou
suchou utěrkou. Nakonec ho necháme osušit na vzduchu.
Složení
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Decyl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Isopropyl Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, Chlorhexidine Digluconate,
Citric Acid, Dehydroacetaic Acid, Bencoic Acid, Phenoxyethanol,
Cetrimonium Bromide, Parfum, Ethylparaben, Methylparaben,
Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Limonene.

Použití
Přípravek Derma Prevent nanášíme v malém množství na kůži před
nasazením protézy nebo ortézy. Několik kapek naneseme na dlaň
a roztíráme po kůži, dokud není suchá. Před použitím protřepat!
Složení
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Cyclodextrin, C12-13 Alkyl Lactate,
Farnesol, Parfum, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamic Aldehyde,
Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Citral, Geraniol, Coumarin.

Naše doporučení
Hygienu doporučujeme provádět
každý večer, aby měl pahýl dostatek
času, než oschne. Pomáhá to zabránit
nadměrnému ulpívání lineru ke kůži.
Pokud pahýl čistíme ráno, je důležité,
aby důkladně oschnul, než nasadíme
liner. Pokud cítíme, že pahýl je ráno
příliš vlhký, snížíme množství

používaného přípravku Derma Repair
nebo Derma Prevent.
Všechny produkty pro péči o pokožku
Derma jsou určené pouze k zevnímu
použití. Nesmí přijít do očí, nesmí
se používat na otevřené rány nebo
infekce.

Kosmetické přípravky Derma můžete objednat
i v sadě (453H3=GB), která obsahuje:
• 453H10 Derma Clean
• 453H12 Derma Prevent
• 453H14 Derma Repair
• praktickou toaletní tašku

Použití
Po omytí kůže přípravkem Derma Clean naneseme hojné množství
přípravku Derma Repair na suchou a podrážděnou kůži. Každý den po
očištění pokožky pomocí čisticího roztoku Derma Clean nanášejte
velkoplošně na narušenou a pohmožděnou pokožku speciální
pečovací prostředek Derma Repair.
Složení
Aqua, Glycerin, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Octyl
Stearate, Orbignya Oleifera, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triticum
Vulgare, Hippophae Rhamnoides, Tocopherol, Lecithin, Tocopheryl
Acetate, Allantoin, Glyceryl Stearate, Sodium Hyaluronate,
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Ascorbyl Palmitate, C13-14
Isoparaffin, Polyacrylamide, Chlorhexidine Digluconate, Laureth-7,
Parfum, Cetrimonium Bromide, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Butylparaben, Ethylparaben,
Isobutylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Hydroxide,
Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamic Aldehyde.

Derma
Kosmetické přípravky
Dokonalá péče o pokožku

Citlivá a podrážděná kůže?
U lidí, kteří nosí protézu nebo ortézu, může mít nevyhnutelná
mechanická zátěž negativní vliv na funkci kůže. Ochrana
a regenerace pokožky má proto mimořádný význam pro udržení
aktivity amputovaných a uživatelů ortéz.
Hlavními problémy bývají:
• bolest způsobená tlakem a třením, boláky
• tvorba potu a odéru
• porucha ochranných a imunitních funkcí kůže

Co s tím můžete dělat:
Řada Derma nabízí výběr přípravků pro péči o kůži, které byly
speciálně přizpůsobeny pro potřeby uživatelů protéz a ortéz: Derma
Clean, Derma Prevent a Derma Repair. Tyto prostředky pomáhají
proti možným reakcím pokožky, předcházejí jejímu podráždění
a případně jej šetrně mírní. Kosmetické přípravky Derma
neobsahují konzervační látky, barviva ani aromatické látky a jsou
tedy ideálním řešením pro citlivou kůži. Zůstanete tak aktivní
s minimálním omezením.

Kosmetiku Derma žádejte u svého ortotika-protetika,
nebo objednávejte na stránkách www.ottobock.cz.
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• nadměrná hygiena nebo nesprávné čištění namáhané pokožky
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