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Sutricon silikonowy żel na blizny 15 ml
 

Cena: 28,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Żele

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Sutricon silikonowy żel na blizny w postaci żelu silikonowego jest produktem o lekkiej konsystencji niewodnistej,
który łatwo się aplikuje na blizny i szybko wysycha na powierzchni skóry. Preparat może być stosowany u pacjentów dorosłych, a także
u młodzieży i dzieci już od 1. roku życia. Można łączyć go również z innymi metodami terapeutycznymi, w tym chociażby z masażem
blizny.

Na co jest Sutricon silikonowy żel na blizny? Wskazaniem do stosowania żelu silikonowego są blizny oraz dolegliwości towarzyszące
ich występowaniu, w tym świąd i uczucie ściągnięcia. Wyrób medyczny można stosować w celu codziennej pielęgnacji blizn obecnych
na odkrytych i ruchomych częściach twarzy i ciała. Sprawdzić może się w przypadku blizn o wielkości do 10 cm, w tym między innymi w
przypadku blizn po korekcie powiek lub liftingu twarzy i szyi. Wyrób medyczny znajduje też zastosowanie w przypadku blizn po
zabiegach chirurgicznych okolic ust, poza tym można wykorzystać go na blizny po niewielkich oparzeniach i przerwaniach ciągłości
skóry. Znajduje zastosowanie przy bliznach po przeszczepach skóry, poza tym może być wykorzystany na blizny w obrębie stawów i
zgięć kończyn górnych i dolnych. Żelu można używać również w przypadku wspomagania leczenia blizn przerostowych oraz keloidów.

Funkcją Sutricon silikonowy żel na blizny jest zmniejszanie widoczności blizn oraz wyrównywanie ich kolorytu. Regularnie stosowany
żel sprawia, że blizny są mniej widoczne, stają się jaśniejsze, a oprócz tego zmniejsza się nieprzyjemne uczucie ściągnięcia i świądu. Po
aplikacji na bliznę żel szybko wysycha, pozostawiając na powierzchni blizny elastyczną powłokę. Wspomniana powłoka jest
niewidoczna, jednak pomaga utrzymać odpowiedni stopień nawilżenia tego obszaru ciała, a także zabezpiecza bliznę przed
podrażnieniami związanymi z działaniem czynników zewnętrznych. Powłoka ma matowe wykończenie i nie daje efektu świecącego
filmu, dlatego preparat można stosować również pod makijaż.

W opakowaniu znajduje się 15 ml żelu Sutricon silikonowy żel na blizny. W skład produktu wchodzą polisiloksany oraz dwutlenek
krzemu. Preparat można stosować na całkowicie zagojoną ranę, gdy zejdą z niej już wszystkie strupy. Zaleca się aplikację Sutricon
silikonowy żel na blizny na wcześniej dokładnie umytą oraz delikatnie osuszone miejsce. Żel należy aplikować na skórę w niewielkiej
ilości, po czym zaleca się masowanie blizny kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty. Blizna powinna być też lekko rozcierana oraz
delikatnie uciskana opuszkami palców. Rekomendowane dawkowanie Sutricon silikonowy żel na blizny to aplikacja na bliznę minimum
dwa razy dziennie. Czas trwania terapii zależy od wieku blizny i jej wielkości oraz rodzaju. Wyrób medyczny Sutricon silikonowy żel na
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blizny posiada przeciwwskazania, czyli nie w każdym przypadku zaleca się korzystanie z niego. Produkt nie powinien być używany, jeśli
pacjent jest nadwrażliwy na choć jeden z jego składników.

Skład
polisiloksany, dwutlenek krzemu

Wskazania i działanie
Regularne stosowanie żelu silikonowego Sutricon® poprawia wygląd blizny, zmniejsza ją i rozjaśnia. Żel szybko wysycha, tworząc na
powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroniącą bliznę przed
czynnikami zewnętrznymi. Może być stosowany w celu wspomagania leczenia blizn przerostowych i keloidów. Łagodzi objawy związane
z posiadaniem blizny takie jak świąd czy uczucie ciągnięcia.

Sutricon żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji blizn:

Zlokalizowanych na odkrytych i ruchomych powierzchniach ciała i twarzy,
O długości do 10 cm,
Po liftingu twarzy i szyi,
Po korekcie powiek,
Po zabiegach chirurgicznych w okolicach ust (np. lip lift),
Po mniejszych oparzeniach i przerwaniu ciągłości skóry na ruchomych partiach ciała,
Po przeszczepie skóry w okolicy twarzy,
Zlokalizowane w obrębie stawów i zgięć kończyn górnych i dolnych,
Przerostowe i bliznowce.

Zalety produktu:

Zmniejsza widoczność blizn i wyrównuje jej koloryt.
Zapewnia matowe wykończenie bez efektu świecącego filmu (non-oily).
Żel o lekkiej, niewodnistej konsystencji.
Efekt szybkiego wysychania na powierzchni skóry – może być stosowany pod makijaż.
Może być łączony z innymi metodami terapeutycznymi, np. masażem blizny.
Może być stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można rozpocząć stosowanie żelu Sutricon. Na
dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 min.
Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie żelu minimum dwa razy dziennie. Długość stosowania jest
indywidualna i zależy od wielu czynników, m.in. wieku blizny, uwarunkować genetycznych oraz od jej rodzaju:

minimum 3 miesiącach w przypadku świeżych blizn
w przypadku starszych blizn na efekty należy poczekać dłużej, nawet do 6 miesięcy

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