
VESTASOL: Derinin bak›m›n› da sa€layan, günefl

yan›klar›nda, günefl alerjisinde ve böcek

sokmalar›nda, deniz anas› çarpmalar›nda kullan›lan

hidrojel.

Tatile giderken yan›n›za almay› unutmay›n.
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VESTAGEL: Bir kutu 6 adet tek kullan›ml›k

12 ml. steril, stick fleklindedir.

Is› ve s›ca€›n oldu€u her yerde

bulundurulmal›d›r.
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Her türlü yan›k ve hafllanmalar
için ilk yard›m bak›m›

VESTA insan› hayrete düflürecek flekilde yan›k bölgesindeki

›s›y› emer al›r. Bu da birinci derece yan›klarda k›zar›kl›€›n

kaybolmas›, hertürlü yan›kta ac› ve a€r›n›n kaybolmas›

demektir.

her an, her yerde olabilir!
ISIYI EMER, SER‹NLET‹R,

ACI VE A⁄RILARI YOK EDER.

VESTA ço€unlukla itfaiye ve kurtarma ekipleri taraf›ndan

kullan›lmaktad›r. fiimdi özel kullan›m için piyasaya sunulmufltur.

ISIYI EMER, SER‹NLET‹R,
ACI VE A⁄RILARI YOK EDER.

Yanmalar,
Hafllanmalar

her ilk yard›m
dolab› ve çantas›nda

kolay ulafl›labilecek flekilde bulunmal›d›r.

VESTA  atefl, ›s›, buhar, kimyasal, elektrik, gaz ve günefl

›fl›€›n›n  oluflturdu€u yan›klar›n ilk müdahalesinde kullan›lan

özel bir su jelidir.

VESTA;  Jel flekline getirilmifl sudur. Yan›k yaras›n›n çesidine

göre do€rudan jel olarak veya jele band›r›lm›fl örtü olarak

kullan›l›r.

VESTA yanan bölgeyi an›nda

so€utur ve sürekli serin tutar.

Yan›k olufltu€unda yan›€›n

üzerine hemen konulursa

yanma prosesini durdurur.

Yani daha derin deri ve doku

tabakalar›na yan›k ilerlemez,

doku hasarlar›n› önlenmifl

olur.

Di€er taraftan steril bir ürün

oldu€u iç in  ve yaray›

tamamen kapatt›€› için

yaran›n enfeksiyon kapmas›n›

engeller. Ayn› zamanda yan›k

bölgesindeki vücut s›v›s›n›n

kaybolmas›n› ve bölgenin

k u r u m a s › n ›  e n g e l l e r.

So€utarak ac› ve a€r›y›

dindirir.

VESTA kesinlikle yaraya

yap›flmaz, yaray› irite etmez

ve ya€l› de€ildir. Yaral›,

doktora gitti€inde kolayca

yaran›n üzerinden kald›r›l›r.

VESTA’›n kullan›m› çok

kolayd›r. VESTA örtüsü

paketinden ç›kar›larak yan›k

bölgesinin üstüne örtülür veya

hidrojel olarak yan›k yüzeyine

kal›n bir tabaka olarak sürülür.

YANIKLARA

VESTA ÖRTÜN

‹Z KALMASIN


