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Contractubex żel 20 g
 

Cena: 29,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Żele

Producent MERZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Allantoinum, Allii cepae extractum,
Heparinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Contractubex w postaci żelu jest produktem stosowanym na blizny, którego działanie polega między innymi na rozluźnianiu tkanki i
jej wygładzaniu oraz rozjaśnianiu. Zaleca się rozpoczęcie stosowania środka możliwie najszybciej po zakończeniu leczenia rany, ale nie
przed jej całkowitym wygojeniem.

Na co jest Contractubex? Wskazaniem do stosowania leku są całkowicie wyleczone rany, które wiążą się z występowaniem
nieestetycznych bądź uciążliwych blizn. Produkt może być pomocny w przypadku ograniczających ruch blizn przerostowych lub
obrzmiałych, a także bliznowców. Wykorzystać można go oprócz tego na blizny pooparzeniowe i powypadkowe, a dodatkowo na blizny
pooperacyjne, a nawet na blizny po amputacjach. Wskazaniem do stosowania leku są również przykurcze, w tym przykurcze palców i
ścięgien, będące efektem urazów bądź kurczenia się blizny.

W opakowaniu znajduje się 20 g żelu. W 100 g żelu znaleźć można 10 g Ext. Cepae, 5 0001.E. Heparin -Natr., 1 g alantoiny, a dodatkowo
150 mg metylo-4-hydroksybenzoesanu w postaci beztłuszczowego hydrożelu rozpuszczalnego w wodzie. W 1 g żelu znajduje się 13,5
mg alkoholu (etanolu), a także mogący powodować reakcje alergiczne (nawet typu późnego) parahydroksybenzoesan metylu oraz kwas
sorbowy, który może przyczyniać się do miejscowych reakcji skórnych.

Produkt należy stosować zgodnie z zamieszczoną w opakowaniu ulotką, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zazwyczaj zaleca się stosowanie
żelu kilka razy na dobę, wcierając jego niewielką ilość w bliznę lub skórę. Jeśli pacjent ma blizny zadawnione lub stwardniałe, może
założyć nocny opatrunek z lekiem Contractubex. Zwykle terapia trwa kilka tygodni do kilku miesięcy, a zależy to między innymi od
wielkości blizny lub przykurczu. W czasie terapii należy unikać promieniowania UV i niskich temperatur, a przy tym uważać na
podrażnienia mechaniczne (również zbyt mocne wcieranie leku). Nie odnotowano dotychczas objawów przedawkowania leku, jednak
jego zastosowanie na duże partie skóry może prowadzić do wystąpienia objawów ogólnoustrojowego działania heparyny.

Stosując lek Contractubex, należy liczyć się z możliwością wystąpienia jego działań niepożądanych, chociaż nie występują one u
każdego. Zazwyczaj lek Contractubex w postaci żelu jest dobrze tolerowany, nawet gdy stosowany jest długotrwale. Skutki uboczne
wynikające z użytkowania leku Contractubex dotyczą najczęściej miejsca aplikacji leku. Często pojawia się świąd, zaczerwienienie i
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rozszerzenie naczyń włosowatych na skórze, a dodatkowo pogłębienie blizny. Niezbyt często natomiast dochodzi do ścieńczenia skóry i
jej przebarwienia. Skutki uboczne Contractubex o nieznanej częstości występowania to natomiast wysypka lub wysypka krostkowa,
pieczenie skóry lub jej zapalenie, uczucie ściągnięcia skóry lub jej złuszczanie w miejscu aplikacji, a dodatkowo pokrzywka. Może dojść
dodatkowo do parestezji, obrzęku, podrażnienia skóry lub bólu w miejscu aplikacji, a oprócz tego do grudek lub kontaktowego zapalenia
skóry. Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek skutków ubocznych Contractubex jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem lub
farmaceutą.

Lek Contractubex nie może być używany przez każdego pacjenta, gdyż posiada także przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien
być wykorzystywany przez pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na heparynę, alantoinę, wyciąg płynny z cebuli, a oprócz tego na
linalol, alkohol benzylowy, cytronelol, geraniol czy parabeny. Nie powinni go stosować również pacjenci uczuleni na pozostałe składniki
tego leku. Produkt nie może być aplikowany na niewyleczone rany, a jego aplikacja na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe nie jest
wskazana. Przeciwwskazaniem do stosowania Contractubex są blizny obejmujące duży obszar skóry. Nie są dostępne dane dotyczące
stosowania leku u dzieci, a oprócz tego w ulotce nie zawarto informacji o możliwych interakcjach Contractubex z innymi lekami, czy też
o ryzyku stosowania leku w ciąży i w czasie laktacji. Kobietom spodziewającym się dziecka i karmiącym piersią zaleca się konsultację z
lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem leku.

Produkt jest łatwopalny, dlatego należy zabezpieczyć go przed ogniem i ciepłem oraz temperaturą powyżej 25°C.

Opis
Contractubex żel, to lek stosowany w leczeniu blizn różnego pochodzenia.

Substancjami czynnymi żelu są:
heparyna sodowa, wyciąg płynny z cebuli i alantoina.

Contractubex wykazuje działanie antyproliferacyjne, przeciwzapalne, wygładzające i rozluźniające tkankę blizny.

Wskazania:
Blizny ograniczające ruch, powiększone (przerostowe, obrzmiałe, o kształcie bliznowca), nieestetyczne blizny pooperacyjne, blizny po
amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe, przykurcze np. palców (przykurcz Dupuytrena), przykurcze ścięgien spowodowane
urazami oraz kurczeniem się blizny.

Przeciwwskazania:
Nie stosować Contractubex żel w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania żelu są: niewyleczone rany, blizny obejmujące duże obszary skóry,
uszkodzona skóra, aplikacja na błony śluzowe.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

lek stosowany w leczeniu blizn różnego pochodzenia

Składniki
1g żelu zawiera: substancje czynne: heparyna 50 IU, wyciąg płynny z cebuli 100 mg, alantoina 10 mg, substancje pomocnicze: etanol,
kwas sorbowy (E 200), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), guma ksantan, makrogol 200, substancja poprawiająca zapach Perfume
oil Fragrance 30263773 Rosae, zawierająca cytronellol, geraniol, alkohol benzylowy, cytral i linalol, woda oczyszczona (dodatkowe
informacje, patrz ulotka)

Stosowanie
Podanie na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę wcierając delikatnie w tkankę blizny, aż do całkowitego
wchłonięcia. W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć na noc opatrunek z lekiem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
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Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Przeciwwskazania
Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia oraz nie stosować w pobliżu otwartego płomienia i zapalonego papierosa lub niektórych
urządzeń (np. suszarek do włosów).

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Egora J. Dąbkowska sp.k.

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.
 

Galeria
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