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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Aqualaser IPL гель для лазерних та IPL процедур 

 
Aqualaser IPL Laser Gel - гель високої в’язкості був розроблений спеціально для процедур з використанням 
лазера. Він має підвищені показники переломлення у порівнянні із стандартними гелями для УЗД. 
 
Гель не містить жирів, легко видаляється, повністю розчиняється у воді, не подразнює шкіру, захищений від 
висихання, без запаху. Він є гіпоалергенним та не містить активних речовин, що можуть пошкодити 
обладнання. Використані консерванти є нетоксичними та застосовуються виключно у рамках закону. Не 
містить солі та формальдегіду. 
 
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

 Гель готовий для використання. 
 Очистіть та знежиріть шкіру пацієнта. 
 Нанесіть необхідну кількість гелю. 
 Під’єднайте та використовуйте апарат у відповідності з інструкцією виробника. 
 Після закінчення процедури зітріть усі залишки гелю паперовою салфеткою або марлею, змоченою 

водою. 

 Якщо на надчутливій шкірі пацієнта з’явилися ознаки подразнення, припиніть використання гелю. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 Тільки для зовнішнього використання. 
 Продукт не стерильний. 
 Не використовуйте гель на шкірі, що пошкоджена подряпинами, еритемою або раною. 
 Закрийте пляшку після використання. 
 Може викликати подразнення або почервоніння у людей, що страждають від алергії. 
 При попаданні в очі може викликати подразнення. 
 Лікарю з чутливою шкірою необхідно вдягнути захисні рукавички під час використання. 

 Не використовуйте гель після дати «використати до», що вказана на пляшці. 
 
СКЛАДНИКИ:  вода, карбомер, гідроокис натрія, EDTA (динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти), 
метилізотіазолінон, метилхлороізотіазолінон, бензиловий спирт. 
 
ПАКУВАННЯ продукт поставляється у наступних варіантах упаковки: 
Картонний ящик з 25/35 пляшками по 260 гр. 
Картонний ящик з 24 пляшками по 500 гр. 
Картонний ящик з 10 пляшками по 1000 гр. 
Картонний ящик з 4 контейнерами по 5000 гр. 
Картонний ящик з 4 каністрами по 5000 гр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Штамп Ultragel Hungary 2000 Kft. 
 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в темному місці при кімнатній температурі. Тримайте упаковку подалі від прямих сонячних 
променів та джерел УФ випромінювання. 
 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
36 місяців з дати виробництва 
 
ГАРАНТІЙНА ЗАЯВА 
Ultragel гарантує, що цей продукт відповідає вимогам Директиви 93/42/EEC та був вироблений із 
додержанням процедур системи якості Ultragel, яка сертифікована на відповідність стандарту ISO 
9001:2008. 
Виробник не несе відповідальності за пряму або непряму шкоду, що заподіяна внаслідок неправильного 
функціонування зазначених вище продуктів, в разі, якщо не дотримано інструкції з використання. Ми 
рекомендуємо вчаснго повідомляти про будь-які несправності або дефекти продукту до служби з контролю 
якості ULTRAGEL. 
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