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Sutricon plastry silikonowe na blizny x 5 szt (3cm x 10cm)
 

Cena: 65,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 szt

Postać Plastry

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Sutricon w postaci plastrów silikonowych na blizny jest produktem, z którego korzystać mogą pacjenci dorośli,
młodzież oraz dzieci już od 6. miesiąca życia. Produkt wystarczy aplikować raz dziennie na całkowicie wygojoną skórę z tkanką
bliznowatą, a swoje działanie wykazuje on przez całą dobę. Jeden plaster może być wykorzystywany nawet przez 3–5 dni – wystarczy
raz na dobę ściągać go do oczyszczenia blizny i zakładać ponownie.

Na co są plastry silikonowe Sutricon? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są niewielkie blizny świeże i dojrzałe, które
powstały po zabiegach i operacjach różnego typu, a także po stłuczeniach i oparzeniach. Są to plastry bardzo cienkie i przezroczyste,
więc ich stosowanie na skórze jest niemal niewidoczne dla otoczenia i nie przyczynia się do uczucia dyskomfortu. Wyrób medyczny
można wykorzystać między innymi na blizny powstałe po usuwaniu znamion, a oprócz tego na blizny po mniejszych zabiegach
chirurgicznych bądź operacjach laparoskopowych. Będzie też odpowiedni na blizny po stłuczeniach skóry i jej oparzeniach, a dodatkowo
na blizny po plastyce piersi.

Działanie plastrów silikonowych Sutricon polega na poprawianiu elastyczności blizn, wygładzaniu ich powierzchni, a także poprawie ich
wyglądu poprzez ich rozjaśnienie i zmniejszenie widoczności. Właściwości Sutricon w postaci plastrów sprawiają, że tkanka bliznowata
jest odpowiednio nawilżona, a dzięki temu redukowane są takie dolegliwości jak uczucie ciągnięcia, swędzenie czy ból. Dodatkowym
ważnym działaniem plastrów silikonowych Sutricon jest redukcja ryzyka powstawania blizn przerostowych oraz keloidów.

Opakowanie zawiera 5 szt. plastrów silikonowych na blizny Sutricon. W skład plastrów wchodzi żel silikonowy oraz elastyczna
membrana poliuretanowa. Wymiary każdego plastra wynoszą 3 cm x 10 cm. Jak stosować plastry silikonowe Sutricon? Gdy rana
ulegnie całkowitemu zagojeniu i nie będą na niej już obecne żadne strupy, nowa tkanka gotowa jest na aplikację plastrów. Każdorazowo
przed zastosowaniem plastra Sutricon należy oczyścić dobrze bliznę oraz ją osuszyć. Następnie należy tak dociąć powierzchnię plastra,
aby była dostosowana do powierzchni blizny (+ margines 5 mm z każdej strony). Tak przygotowany plaster Sutricon należy nakleić na
bliznę i pozostawić na około 3–5 dni. W tym czasie raz na dobę zaleca się zdjęcie plastra i umycie blizny oraz jej osuszenie, a także
ponowne nałożenie tego samego plastra. Gdy minie 3–5 dni stosowania jednego plastra, należy go wyrzucić i wykorzystać nowy. Czas
terapii zależny jest od wielkości blizny i jej wieku, jednak wynosi około 3 miesiące przy świeżych bliznach oraz około 6 miesięcy przy
starszych bliznach.
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Plastry Sutricon na blizny mają również przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że wyrób medyczny nie może być stosowany
przez każdego, czy też na każdego typu zmianę. Nie można ich używać na błony śluzowe i nie są przeznaczone do stosowania na rany
otwarte czy też sączące się. Nie powinno się też ich aplikować na oparzenia.

Skład
Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

Wskazania i działanie
Silikonowe plastry Sutricon® poprawiają wygląd i elastyczność blizn – rozjaśniają, wygładzają i zmniejszą ich widoczność. Dzięki swoim
właściwościom zapewniają odpowiedni poziom wilgotności tkanki bliznowatej. Niwelują również dyskomfort związany z tworzącą się
blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia.

Silikonowe plastry Sutricon 3x10 cm stosowane są na blizny:

O małych powierzchniach
Po plastyce piersi
Po niewielkich zabiegach chirurgicznych (np. tyroidektomia)
Po operacjach laparoskopowych
Po mniejszych oparzeniach i stłuczeniach
Po usuwaniu znamion
Mogą być stosowane powyżej 6. miesiąca życia
Świeże i dojrzałe

Zalety produktu:

Łatwo dostosowują się do powierzchni skóry,
Aplikacja 1 dziennie i aktywne działanie przez 24 godziny,
Zabezpieczają przed powstawaniem blizn przerostowych i keloidów,
Zmniejszają widoczność blizny – rozjaśniają ją i wygładzają,
Zmniejszają napięcie oraz uczucie ciągnięcia i swędzenia,
Plastry silikonowe posiadają rekomendację Międzynarodowego Zespołu Ekspertów ds. Leczenia Blizn
Są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze.

Przeciwwskazania
Plastry Sutricon nie mogą być stosowane na:

Rany otwarte
Rany sączące
Oparzenia
Błony śluzowe

Dawkowanie
Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować silikonowe plastry Sutricon na
blizny.

W przypadku zastosowania plastra na bliznę znajdującą się w miejscu narażoną na rozciągnięcie (np. staw kolanowy, staw łokciowy) tak
jak w przypadku innych produktów w postaci plastra, może nastąpić jego odklejenie i przemieszczenie.

Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, zostawiając margines 5 mm z
każdej strony i nakleić na bliznę. 1 plaster = 3 - 5 dni stosowania. Raz na dobę należy zdjąć plaster, umyć bliznę, osuszyć i nałożyć
ponownie ten sam plaster. Długość terapii to średnio:

min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych
min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych

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