
stoppar blödning 
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stoppar ytliga- och små venösa blödningar vid typiska 
skador såsom rivsår, skrubbsår och små skärsår. 

sprayförpackningen ger en enkel, snabb, effektiv och säker 
hjälp för behandling där blodvite uppstår. 

den blodstillande effekten är omedelbar och full verkan nås 
inom 2-3 minuter efter applikationen. 

den är helt absorberande, behöver inte tas bort från såret, 
risk för återkommande blödning är sålunda minskad. 

den hjälper den biologiskt naturligt läkande processen och 
påverkar inte organismer negativt. 

den ger ingen negativ immunreaktion, inte heller någon 
sensibilisering, och kan användas på både vuxna, barn och 
djur. 

Produktfakta    

BLODSTOP spray är en aerosol med blodstillande puder. Den är tillverkad av partiklar från ett blodstillande ämne, 
baserat på hydrogenkalcium salt av oxiderad cellulosa. 

BLODSTOP  spray är en blodstillande aerosol som kan användas i allmänhet. Den är gjord för att stoppa mindre 
blödningar på ytliga skador såsom rivsår, skrubbsår och skärsår på arbetsplatser, sportutövande och i hemmet. 

Egenskaper   

Eftersom innehållet av karboxyler (16-24%) och kalcium joner finns i det aktiva puderämnet, hjälper det den biologiskt 
naturliga processen, och har den fördelen att vara bakteriedödande och bakteriostatisk. 

Användningsområden   

Den behändiga sprayförpackningen ger en enkel, snabb, effektiv och säker hjälp för behandling där blodvite uppstår. 
Lämplig på arbetsplatsen, vid sportutövande och i hemmet där man önskar en snabb och effektiv behandling. 

Användning 

Tryck på sprayknappen så hamnar det blodstillande pudret på sårvävnaden som huvudsakligen blir desinficerad. 
Spraya från ett avstånd på ca 10-15 cm. Tryck på sprayknappen i 2-5 sekunder, och under hela tiden skall flaskan vara 
upprätt. Drivgasen har avdunstat innan pudret når såret, därför fastnar bara det blodstillande pudret i såret. Skaka 
flaskan noggrant innan varje användning. 
 
Om den kapillära blödningen inte stoppar, upprepa behandlingen. 
 
Om pudret rinner av med blodet, indikerar det en olämplig användning, då användningsområdet för produkten är för 
ytliga blödningar, inte för större blodflöden. 

80 ml 

Fördelar 
•  Enkel att använda 
•  Sluten förpackning 
•  Ingen risk för kontamination av innehållet i flaskan 
•  Bra till båda djur och människa 
•  Lätt att bära med 


