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Cicatridina krem 30 g
 

Cena: 30,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Cicatridina w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania na rany różnego pochodzenia w celu wspomagania ich leczenia i
gojenia się. Krem jest przeznaczony do użytku zewnętrznego, a jego składnikiem czynnym jest kwas hialuronowy, który przyspiesza
naturalne procesy zabliźniania się ran chirurgicznych, szarpanych i innych. Produkt nie wchodzi w interakcje z lekami stosowanymi
miejscowo oraz z antybiotykami.

Na co jest Cicatridina? Wskazaniem do stosowania kremu jest wspomaganie leczenia ran powierzchniowych i głębokich. Działanie
Cicatridina polega na przyspieszaniu zabliźniania się ran różnego rodzaju. Produkt może być pomocny przy otarciach i odparzeniach, a
oprócz tego można go wykorzystywać przy odleżynach i wrzodach. Sprawdzi się też w przypadku ran szarpanych oraz ran
chirurgicznych. Funkcją Cicatridina jest również wspomaganie odbudowy nabłonka oraz przywracanie naturalnych mechanizmów
gojenia. Składnikiem czynnym produktu jest kwas hialuronowy, który działa we wszystkich stadiach gojenia się rany. Przyspiesza
tworzenie się skrzepów, a także ruchliwość oraz rozmnażanie fibroblastów. Substancja ta zwiększa też aktywność fagocytarną.

W opakowaniu znajduje się 30 g kremu Cicatridina. W skład produktu wchodzi sól sodowa kwasu hialuronowego oraz składniki
pomocnicze. Wśród nich wymienić należy wodę i olej wazelinowy, a ponadto w formule znajduje się dodatek alkoholu cetylowo-
stearylowego i oleju migdałowego ze słodkich migdałów. W skład kremu wchodzi też eter stearylowy polioksyetylenoglikolu (2) i eter
stearylowy polioksyetylenoglikolu (21), a oprócz tego można w nim znaleźć glicerynę oraz sorbitol 70%, olej silikonowy i diglukonian
chlorheksydyny 20%, a także imidazolidynylomocznik. Formułę zamyka dodatek parabenu izopropylu i izobutylu parabenu, a prócz tego
butylu parabenu, soli disodowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego oraz BHT.

Lek Cicatridina należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub wskazaniami lekarza. Zaleca się nanoszenie cienkiej
warstwy produktu w częstotliwości 2–3 razy dziennie na uprzednio dobrze oczyszczone zranione obszary skóry. Krem należy lekko
wmasować w skórę, a jeśli jest to niezbędne, można całość zabezpieczyć gazą. Podczas stosowania produktu należy zachować
wskazane środki ostrożności. Należy unikać kontaktu kremu z oczami i nie wolno go połykać, gdyż jest przeznaczony wyłącznie do
użytku zewnętrznego.
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Działania niepożądane Cicatridina mogą wystąpić, chociaż nie pojawiają się u każdej osoby stosującej lek. Ukazanie się jakichkolwiek
skutków ubocznych leku należy skonsultować z lekarzem. Jeśli lek będzie stosowany długotrwale, mogą wystąpić reakcje
nadwrażliwości. Wymaga to przerwania stosowania produktu i kontaktu z lekarzem. Przeciwwskazaniem Cicatridina jest
nadwrażliwość na jakikolwiek z jego składników. Pacjentki w ciąży i te karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii
ewentualnego zastosowania produktu. Lek należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie miały do niego dostępu dzieci.

Skład
Sól sodowa kwasu hialuronowego, woda, olej wazelinowy, alkohol cetylowo-stearylowy, olej migdałowy ze słodkich migdałów, eter
stearylowy polioksyetylenoglikolu (2), eter stearylowy polioksyetylenoglikolu (21), gliceryna, sorbitol 70%, olej silikonowy, diglukonian
chlorheksydyny 20%, imidazolidynylomocznik, izopropyl paraben, izobutyl paraben, butyl paraben, sól disodowa kwasu
etylenodiaminotetraoctowego, BHT.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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