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Oncoya żel po radioterapii 50 ml
 

Cena: 46,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Żele

Producent GOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
gliceryna, uwodorniony olej rycynowy PEG-40, SyriCalmTM (ekstrakty z Phragmites kharka i Poria coco), Biolin P (inulina, oligosacharyd
alfa-glukanu), hialuronian sodu, kompleks olejowy Omega Plus (olej z nasion Helianthus annuus, olej Zea mays , olej z nasion Sesamum
indicum, olej z nasion Macadamia integrifolia, olej z owoców Olea europaea), arginina.

Wskazania i działanie

Wskazania:
Po radioterapii i chemioterapii, przesuszony, zrogowaciały i podrażniony naskórek ciała.

ONCOYA żel po radioterapii to wyrób medyczny przeznaczony dla osób dorosłych będących w trakcie oraz po terapii
onkologicznej.
Żel Oncoya pomaga przywrócić barierę ochronną naskórka, łagodzi podrażnienia i zmiany skórne, skutecznie natłuszcza i
nawilża skórę po napromienianiu.
Ponadto przywraca skórze komfort i łagodzi świąd. Nie stosować preparatu bezpośrednio przed radioterapią!
Wyrób medyczny tworzy na skórze ochronną barierę, nawilża, natłuszcza oraz łagodzi uczucie napięcia i świądu. Do stosowania
na zmiany skórne powstałe w wyniku napromieniania (radioterapii).
Żel:

nawilża,
natłuszcza,
 łagodzi zmiany skórne,
 tworzy barierę ochronną.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość (alergia) na jakikolwiek składnik wyrobu.

Dawkowanie
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Niewielką ilość żelu nanieść na czystą skórę poddawaną napromienianiu. Delikatnie rozprowadzić zachowując zasady higieny. Stosować
tak często jak skóra tego wymaga, do kilku razy na dobę, zwłaszcza kilka godzin po zakończeniu napromieniania oraz na noc. Należy
obserwować stan skóry pacjenta zarówno w trakcie terapii zasadniczej jak i po jej zakończeniu.

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