
RANISILVER® SPRAY, 125 ml

kwas hialuronowy

srebro mikronizowane

fitokolagen akacjowy

Należy wstrząsnąć przed użyciem.

WSKAZANIA: Ranisilver® spray jest wyrobem medycznym wspomagającym 

leczenie ran i powierzchownych uszkodzeń skóry o charakterze przewlekłym i 

ostrym. Kwas hialuronowy, witamina E oraz fitokolagen akacjowy, dzięki swoim 

właściwościom nawilżającym i powlekającym, tworzą rezerwę wody, 

zapewniającą prawidłowe nawilżenie mikrośrodowiska rany. Sprzyjają również 

przywróceniu i utrzymywaniu optymalnego nawodnienia skóry oraz 

wspomagają prawidłowy przebieg fizjologicznych procesów regeneracji tkanek. 

Srebro mikronizowane działa jak środek konserwujący. 

SPOSÓB UŻYCIA: Ranisilver® spray ma postać zawiesiny. Przed użyciem 

pojemnik dobrze wstrząsnąć. Trzymając pojemnik w pionie, nacisnąć zawór 

dozujący i rozpylić spray na uszkodzoną powierzchnię skóry. Aplikować 2–3 

razy dziennie. Dla lepszego efektu rana przed aplikacją powinna być 

oczyszczona (przy użyciu roztworu soli fizjologicznej). 

SKŁAD: kwas hialuronowy, fitokolagen akacjowy, srebro mikronizowane, 

witamina E, olej migdałowy, silikon, sól glinowa oktenylobursztynianu 

skrobiowego. 

OSTRZEŻENIA: Do użytku zewnętrznego. Długotrwałe stosowanie produktu, 

jak w przypadku wszystkich produktów o działaniu miejscowym, może wywołać 

nadwrażliwość lub miejscowe podrażnienia. W takim przypadku należy 

zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem w celu dobrania 

odpowiedniego leczenia. Stosować wyłącznie na powierzchowne zmiany 

skórne, nieobejmujące tkanki podskórnej. Nie są znane interakcje wynikające 

ze stosowania produktu w połączeniu z innymi produktami o działaniu 

miejscowym. Zaleca się unikać jednoczesnego stosowania innych wyrobów 

medycznych lub leków o działaniu miejscowym. Dopuszcza się tego rodzaju 

stosowanie wyłącznie w razie rzeczywistej potrzeby i pod nadzorem lekarza. W 
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przypadku ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 3. roku życia produkt 

może być stosowany wyłącznie w razie rzeczywistej potrzeby i pod 

bezpośrednią kontrolą lekarza. Unikać kontaktu z oczami. W razie 

przypadkowego kontaktu z oczami spłukać obficie wodą i zasięgnąć porady 

lekarza. Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest naruszone. Nie używać 

produktu po upływie daty ważności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem

– podgrzanie może skutkować wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł 

ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. 

Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie 

przekłuwać ani nie podpalać pojemnika, nawet po zużyciu. Chronić przed 

światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 

50°C/122°F. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować 

do celów innych niż przewidziane.

PRZECHOWYWANIE: szczelnie zamknięty pojemnik przechowywać w suchym 

miejscu, z dala od światła i bezpośrednich promieni słonecznych, w 

temperaturze nieprzekraczającej 30°C/86°F. Data ważności jest podana na 

pojemniku.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: nie są znane lub spodziewane działania 

niepożądane związane ze stosowaniem produktu. Dotychczasowe badania 

produktu nie wykazały działania uczulającego lub innych działań 

niepożądanych. Nie stosować Ranisilver® spray w przypadku nadwrażliwości

na którykolwiek ze składników lub pokrewne substancje chemiczne. W 

przypadku wystąpienia działania niepożądanego podczas stosowania 

Ranisilver® spray należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wytwórca:
Sakura Italia Srl
Via M. Cerutti, 90/c
25017 Lonato del Garda (BS) 
www.sakuraitalia.it

Dystrybutor w Polsce:
Kadefarm Sp. z o.o. (+logo)
Ul. Gipsowa 18, Sierosław
62-080 Tarnowo Podgórne
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