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Silaurum silikonowy żel na blizny 15 ml
 

Cena: 31,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Żele

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Silaurum w postaci silikonowego żelu na blizny jest przeznaczony do stosowania na blizny różnego pochodzenia, w
tym zarówno te nowopowstałe, jak i istniejące już od dłuższego czasu. Składniki zawarte w preparacie zabezpieczają bliznę przed
czynnikami zewnętrznymi, nawilżają ją, a także sprzyjają jej leczeniu.

Na co jest Silaurum? Wskazaniem do stosowania żelu są blizny pourazowe i pooperacyjne, a także blizny powstałe w wyniku oparzeń.
Produkt można zastosować również w przypadku blizn potrądzikowych. Działanie wyrobu medycznego Silaurum polega na tworzeniu
na powierzchni blizny specjalnego filmu ochronnego, który jest przezroczysty i samowysychający, ponadto bez trudu przepuszcza
powietrze. Film ochronny Silaurum tworzy na powierzchni blizny optymalne warunki do właściwego dojrzewania blizny. Sprzyja
nawilżeniu tkanki skórnej, a oprócz tego przyczynia się do zmniejszenia zaczerwienienia i odbarwienia skóry. Wyrób medyczny Silaurum
w postaci żelu dodatkowo redukuje świąd towarzyszący bliznom, a oprócz tego zmiękcza blizny, wygładza je i uelastycznia. W skład
produktu wchodzi nanokoloid złota, który ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, a oprócz tego przyczynia się do
pobudzania syntezy kolagenu.

Opakowanie zawiera 15 ml żelu na blizny Silaurum. W skład produktu wchodzą polisiloksany, a oprócz tego cyklopentasiloksan oraz
nanokoloid złota, a także dwutlenek krzemu. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Silaurum należy wnikliwie zapoznać się z
dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami. W jaki sposób należy stosować żel na blizny
Silaurum? Zalecane dawkowanie Silaurum to aplikacja niewielkiej ilości żelu na wcześniej dokładnie umytą i osuszoną bliznę. Żel należy
delikatnie wmasować w bliznę, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Jeśli po dłuższym czasie okaże się, że preparat nie
wchłonął się całkowicie, jego nadmiar należy usunąć. Wyrób medyczny Silaurum należy aplikować na bliznę 2 razy dziennie. Terapia
powinna trwać przynajmniej 2 miesiące.

W czasie stosowania Silaurum u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, jednak nie występują u każdego, kto
używa tego produktu. Do tej pory nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych Silaurum, jednak zauważenie u siebie podrażnień skóry,
wysypki bądź zaczerwienienia w miejscu aplikacji stanowi wskazanie do odstawienia żelu.
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Silikonowy żel na blizny Silaurum posiada również przeciwwskazania. Wyrób medyczny nie powinien być stosowany, jeśli u pacjenta
występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu. Produkt nie powinien być aplikowany na błony śluzowe i nie zaleca się jego
aplikacji na otwarte rany. Powinno się go stosować jedynie na całkowicie wygojoną, nieuszkodzoną skórę. Silaurum nie należy też
aplikować na skórę, na którą wcześniej nakładano antybiotyk czy inny lek. Bardzo ważne, aby podczas korzystania z produktu unikać
jego kontaktu z oczami. Wyrób medyczny należy też przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład
Polisiloksany, cyklopentasiloksan, nanokoloid złota, dwutlenek krzemu.

Wskazania i działanie

Żel Silaurum tworzy na powierzchni blizny przezroczysty, oddychający, samowysychający film ochronny zapewniając
odpowiednie warunki dla prawidłowego dojrzewania blizny. Dobre nawilżenie tkanki skórnej redukuje uczucie świądu,
zaczerwienienie i odbarwienia skóry, jednocześnie uelastyczniając, zmiękczając i wygładzając bliznę.
Zastosowanie: 

Blizny pooperacyjne, blizny pourazowe, blizny pooparzeniowe, blizny potrądzikowe

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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