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Silaurum silikonowe plastry na blizny x 5 szt (5cm x 30cm)
 

Cena: 101,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 szt

Postać Plastry

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Silaurum silikonowe plastry na blizny jest produktem wygodnym oraz dyskretnym: samoprzylepnym i
transparentnym. Na co są silikonowe plastry na blizny Silaurum? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są blizny różnego
pochodzenia. Wyrób medyczny może być przyklejany zarówno na świeże blizny, jak i te istniejące od dłuższego czasu. Funkcją
silikonowych plastrów na blizny Silaurum jest rozjaśnianie i wygładzanie blizn. W konsekwencji wyrób medyczny sprawia, że stają się
one mniej widoczne. Plastry sprawdzają się między innymi w przypadku blizn pooperacyjnych (również po cesarskim cięciu),
pourazowych i pooparzeniowych. Działanie wyrobu medycznego Silaurum silikonowe plastry na blizny polega również na wspieraniu
prawidłowych mechanizmów bliznowacenia zmian skórnych. Plastry na blizny Silaurum zapewniają także bliznom odpowiedni poziom
nawilżenia, co jest ważne dla ich szybkiego gojenia.

W opakowaniu znajduje się 5 silikonowych plastrów na blizny Silaurum. W skład zestawu wchodzą plastry o wymiarach 5 x 30 cm
wykonane ze specjalnego żelu silikonowego. Są miękkie i samoprzylepne. Mają postać cienkich, transparentnych pasków, co sprawia, że
są dyskretne i jednocześnie wygodne w stosowaniu. Silaurum silikonowe plastry na blizny bardzo dobrze dopasowują się do powierzchni
skóry. Ich rozmiar (5 x 30 cm) sprawia, że można łatwo dopasować je do różnych wielkości i rodzajów blizn.

Jak stosować Silaurum silikonowe plastry na blizny? Wyrób medyczny należy wyjąć z opakowania ochronnego, po czym zaleca się
częściowe zdjęcie z niego folii zabezpieczającej. Następnie plaster silikonowy powinien zostać przyłożony do blizny, stroną
samoprzylepną do skóry. Należy stopniowo pozbywać się folii ochronnej, przyklejając jednocześnie plaster do powierzchni blizny. Bardzo
ważne jest to, aby samoprzylepna strona plastra nie była dotykana przed jej przyklejeniem do blizny. Wielkość plastra silikonowego
powinna zostać dobrana w taki sposób, aby pokrywał on bliznę w całości. Silaurum silikonowe plastry na blizny powinny być wymieniane
co około 3–5 dni lub wcześniej, jeśli przestaną przywierać do skóry. Silaurum silikonowe plastry na blizny nie powinny być moczone,
gdyż mogłoby to przyczynić się do ich wcześniejszego odklejania. Zalecane jest zdjęcie plastra 1 raz dziennie w celu oczyszczenia skóry
– przed jego ponownym założeniem skórę należy osuszyć.

Nie każdy może stosować wyrób medyczny Silaurum silikonowe plastry na blizny. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na
którykolwiek ze składników plastrów. Wyrób medyczny nie może być również aplikowany na skórę zmienioną zapalnie, rany otwarte ani
oparzenia. Plastrów silikonowych nie należy także przyklejać na błony śluzowe.
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Skład
Żel silikonowy

Wskazania i działanie

Silaurum plastry to wyrób medyczny w postaci miękkich, samoprzylepnych plastrów silikonowych przeznaczony do stosowania
na blizny różnego pochodzenia - zarówno świeże, jak i już istniejące. Plastry rozjaśniają i wygładzają blizny, zmniejszając ich
widoczność.
Produkt ma postać cienkiej, transparentnej formy plastra, co zapewnia dyskretny wygląd oraz wygodę w użyciu. Plastry cechują
się doskonałą przyczepnością, łatwo dopasowując się do powierzchni skóry. Dzięki zastosowaniu żelu silikonowego plastry
zmniejszają napięcie, a także zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia w obrębie blizny, co sprzyja prawidłowemu i szybkiemu
jej gojeniu. Wielkość plastra pozwala na zastosowanie do różnych rodzajów i wielkości blizn.
Wskazania:

wspomaganie leczenia blizn różnego pochodzenia: pooperacyjnych w tym po cesarskim cięciu, pooparzeniowych,
pourazowych
wygładzanie i rozjaśnianie blizn nowo powstałych oraz już istniejących
zmniejszenie widoczności blizn
wspomaganie prawidłowego bliznowacenia zmian skórnych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Plastrów nie należy stosować na rany otwarte, oparzenia, błony śluzowe ani na
zmienioną zapalnie skórę.

Dawkowanie
Wyjąc plaster z opakowania ochronnego, a następnie delikatnie usuwając folię zabezpieczającą, przyłożyć plaster samoprzylepną stroną
do blizny. Zdejmując ostrożnie resztę folii ochronnej, przykleić cały plaster na powierzchnię blizny. Należy unikać dotykania
samoprzylepnej strony plaster przed nałożeniem. Należy zawsze stosować taką wielkość plastra ,aby cała blizna była nim pokryta.
Zaleca się wymianę plastra co 3-5 dni lub gdy przestaje już przywierać do skóry. Unikać moczenia miejsca z nałożonym plastrem, aby
zmniejszyć prawdopodobieństwo jego przedwczesnego odklejenia. W celach higienicznych zaleca się, aby raz dziennie zdjąć plaster, a
następnie oczyścić i osuszyć skórę przed ponownym nałożeniem.

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