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Contractubex żel 50 g
 

Cena: 86,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent MERZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 100 g żelu zawiera: Ext. Cepae 10,0 g, Heparin -Natr. 5 0001.E., alantoina 1,0 g, 150 mg metylo - 4
-hydroksybenzoesanu pod postacią beztłuszczowego hydrożelu rozpuszczalnego w wodzie.

Wskazania i działanie

Blizny ograniczające ruch, powiększone (hipertro-ficzne), obrzmiałe (o kształcie bliznowca) oraz nieestetyczne blizny
pooperacyjne, po amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe
Usztywnienie stawów (przykurcz) np. palców (przykurcz Dupuytrena), a także (urazowe) przykurczę ścięgien spowodowane
urazami oraz kurczeniem się blizny.

Hamuje proliferację fibroblastów i nadmierną syntezę kolagenu, przez co wpływa na tworzenie prawidłowej tkanki łącznej i ogranicza
przerastanie blizny. Poprawia ukrwienie i nawilżenie tkanki, zmniejszając uczucie napięcia i świądu. Działa zmiękczająco, co powoduje
większą elastyczność blizny.

Dawkowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, ostrożnie wcierać Contractubex w tkankę blizny kilka razy dziennie, aż do całkowitego wchłonięcia żelu
przez skórę. W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych ewentualnie nałożyć na noc opatrunek z lekiem. W zależności od
rozległości i grubości blizny bądź przykurczu, leczenie może trwać kilka tygodni i miesięcy. Przy świeżych bliznach należy rozpocząć
kurację Contractubexem możliwie wcześnie, kilka dni po powstaniu urazu bądź po operacji - zaraz po zrośnięciu się rany, nanosząc
ostrożnie żel na delikatną nowo powstałą tkankę. Natomiast w przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych należy Contractubex silnie
wcierać oraz zintensyfikować działanie leku przy pomocy opatrunku z żelem. W trakcie leczenia świeżych blizn unikać przede wszystkim
bodźców fizycznych jak np. ekstremalnego zimna bądź promieniowania ultrafioletowego lub zbyt silnego wcierania.

Przeciwwskazania
Nie wolno stosować u pacjentów uczulonych na: alkil-4-hydroksybenzoesowy (parabeny).
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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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