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Sutricon RT silikonowy żel na blizny 200 ml
 

Cena: 270,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
polisiloksany, dwutlenek krzemu

Wskazania i działanie

Sutricon RT jest stosowany miejscowo w leczeniu blizn przerostowych i bliznowców (keloidów), w zapobieganiu
nieprawidłowemu bliznowaceniu ran zamkniętych oraz w celu łagodzenia objawów związanych z bliznami, a także w
zapobieganiu i łagodzeniu odczynów skórnych po radioterapii. Jego działanie jest oparte na wyjątkowych właściwościach żeli
silikonowego. Po szybkim wyschnięciu żel tworzy elastyczną, niewidoczną powłokę, która utrzymuje odpowiedni stopień
nawilżenia skóry i chroni ja przed czynnikami zewnętrznymi. Pozostawia na skórze efekt matowego wykończenia.
Stosowany na blizny poprawia ich wygląd, zmniejsza je i rozjaśnia. Łagodzi świąd, znosi uczucie napięcia i poprawia jakość życia
pacjenta. Regularnie stosowany poprawia wygląd zarówno blizn świeżych, jak i starych.
Zalecany do stosowania w leczeniu blizn rozległych, np. po oparzeniach i urazach oraz rozstępów.
Sutricon RT może być stosowany po zabiegu radioterapii w celu zapobiegania i łagodzenia odczynów skórnych powstałych na
skutek promieniowania. Chroni skórę przed otarciami i urazem. Łagodzi reakcję zapalną i zmiany zapalne o niskim stopniu
nasilenia, takie jak: suchość, swędzenie, łuszczenie się skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Stosowanie w leczeniu blizn przerostowych i bliznowców (keloidów), w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu tan zamkniętych
oraz w celu łagodzenia objawów związanych z bliznami.
Stosowanie wyrobu powinno rozpocząć się po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów. Na dokładnie umytą i osuszoną
powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty. Rozcieraj bliznę, lekko
uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie wyrobu minimum dwa razy dziennie.
Stosowanie w zapobieganiu i łagodzeniu odczynów skórnych po radioterapii:
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Stosowanie wyrobu powinno rozpocząć się od pierwszego zabiegu radioterapii. Po wykonanym zabiegu radioterapii, na dokładnie umytą
i osuszoną powierzchnię skóry nanieś niewielka ilość preparatu i rozmasuj na całej powierzchni.

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