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Curiosin 0,1% żel 15 g
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 g

Postać Żele

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Zinc hyaluronate

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Unikalna opatentowana formuła, połączenie kwasu hialuronowego z cynkiem, wspomaga leczenie ran różnego pochodzenia: 
owrzodzenie żylne i tętnicze podudzia, stopa cukrzycowa, odleżyny, oparzenia, rany powierzchowne &ndash; skaleczenia,
oparzenia I i II stopnia.

Skład

Kwas hialuronowy - główny składnik produktu CURIOSIN żel jest podstawowym składnikiem skóry i tkanki łącznej
odpowiedzialnym za rozciągłość oraz regenerację po urazach. Hialuronian cynku jako związek kwasu hialuronowego dodatkowo
posiada inne korzystne właściwości. CURIOSIN pomaga w leczeniu uszkodzonej skóry poprzez gojenie doraźne (bez
ziarninowania) lub gojenie przez ziarninowanie. Zapewnia konieczne mikrootoczenie oraz działa jak elastyczny filtr
cząsteczkowy zapobiegając przedostawaniu się do ran drobnoustrojów ze środowiska zewnętrznego (drogą powietrzną lub
poprzez kontakt bezpośredni); daje efekt złagodzenia bólu i stanu zapalnego skóry. Kwas hialuronowy pomaga przywrócić
skórze jej prawidłowy stan i wygląd. CURIOSIN żel jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę!
Leczenie ran przewlekłych powinno odbywać się pod kontrolą lekarza, który zadecyduje o kompleksowym leczeniu choroby
zasadniczej (np. o zastosowaniu opatrunków uciskowych, zmniejszeniu ucisku, monitorowaniu stężenia glukozy we krwi,
zapobieganiu zakażeniom). Lekarz powinien całkowicie opracować chirurgicznie ranę (jeśli to konieczne), oczyścić powierzchnię
leczonej skóry przemywając ją delikatnie roztworem soli fizjologicznej lub wodą, a następnie odczekać, aż ustanie krwawienie.
Kiedy rana jest odpowiednio przygotowana, należy zastosować się do instrukcji przedstawionych w ulotce dla pacjenta.

Dawkowanie
Rany przewlekłe
Oczyścić ranę, opracować dno rany, w razie potrzeby chirurgicznie, nałożyć warstwę żelu Curiosin grubości 1mm, poczekać aż wyschnie,
przykryć nieprzyklejającym się opatrunkiem.
Rany powierzchowne
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Oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej lub wodą, ałożyć warstwę żelu Curiosin grubości 1mm, poczekać aż wyschnie, zakrywanie
nie jest konieczne.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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