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Dermatix żel silikonowy do leczenia blizn 15 g (import
równoległy)
 

Cena: 193,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 g

Postać Żele

Producent ADVANCED BIO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Dermatix jest to przezroczysty, samowysychajacy i utrzymujący odpowiednią wilgotność skóry żel silikonowy do stosowania
miejscowego na skórę. Stosowany jest w leczeniu blizn pooperacyjnych, pooparzeniowych i pourazowych. Wykazano, że
Dermatix spłaszcza, zmiękcza i wygładza blizny, łagodzi świąd. Dermatix żel łatwo nakłada się na wszystkie obszary skóry, w
tym twarz, okolice stawów i zgięć oraz szybko wysycha pozostawiając niewidoczny &bdquo;błonę&quot;.

Dawkowanie
Dawkowanie

Bardzo cienką warstwę żelu należy nakładać na leczoną powierzchnię dwa razy dziennie, z zachowaniem następujących zaleceń:
powierzchnię, na którą ma być nakładany żel, należy umyć, następnie wysuszyć; delikatnie rozprowadzić bardzo cienką warstwę na
leczonej powierzchni; pozostawić do wyschnięcia na powietrzu przez 4-5 minut przed przykryciem ubraniem lub makijażem (należy
pamiętać, że Dermatix zanim całkowicie wyschnie może pobrudzić ubranie).

Jeśli Dermatix nie wyschnie w ciągu 4-5minut, może to oznaczać, że została zastosowana zbyt duża ilość żelu. Należy wówczas usunąć
nadmiar żelu i poczekać aż pozostała warstwa wyschnie. Na wyschniętą warstwę żelu można stosować kosmetyki. Dermatix można
stosować u dzieci. Stosując preparat dłużej niż przez 2 miesiące można uzyskać lepsze wyniki leczenia.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować preparatu Dermatix na otwarte lub świeże rany. Nie należy stosować preparatu Dermatix na nałożone wcześniej
preparaty zawierające antybiotyki lub inne leki, Dermatix należy stosować tylko na czystą, suchą skórę
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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