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Cepan, krem, 35 g regeneracja blizny skóra
 

cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent Uniapharm

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Skład

100 g kremu zawiera:

wyciąg etanolowy z cebuli (Alii cepae extractum fluidum) 20,0 g

wyciąg z rumianku (Chamomillae extractum) 5,0 g

heparyna sodowa (Heparinum natricum) 5000,0 IU

alantoina (Allantoinum) 1,0 g

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan

ZawartośćLek ma postać kremu żółtawego koloru. Opakowanie: tuba aluminiowa, wewnątrz lakierowana, zamknięta membraną z
zakrętką PE, zawierająca 35 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Dawkowanie

Produkt leczniczy należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.

Dorośli i dzieci: o ile lekarz nie zaleci inaczej, krem Cepan należy nakładać na bliznę cienką warstwą, lekko masując, 2 lub 3 razy na dobę.

W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach zaleca się niewielką ilość kremu nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na
bliznę na 30 do 60 minut.
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W zależności od wieku blizny, leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wynik leczenia zależy od regularnego stosowania
produktu leczniczego. Leczenie należy rozpoczynać możliwie jak najwcześniej po pojawieniu się blizny. Stosowanie kremu pozwala
często uniknąć ponownej operacji lub transplantacji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na produkt leczniczy, należy ograniczyć stosowanie aż do ustąpienia zmian. Jeżeli
ograniczenie stosowania nie spowoduje ustąpienia podrażnienia skóry, należy przerwać leczenie i zastosować leczenie objawowe.

Stosując produkt w leczeniu blizn powiek należy uważać, aby nie dostał się do oczu. W razie przypadkowego połknięcia kremu należy
zastosować leczenie objawowe.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie
skóry).

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, produkt może powodować reakcje
alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przedawkowanie

W przypadku miejscowego stosowania produktu leczniczego przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe.

Działania niepożądane

Na początku stosowania produktu mogą wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry. Reakcje te występują rzadko. W przypadku
wystąpienia powyższych objawów należy ograniczyć stosowanie aż do ustąpienia zmian.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu e-mail: adr@urpl.gov.pl

Interakcje z innymi lekami

Nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy substancjami czynnymi i pomocniczymi oraz innymi produktami leczniczymi
stosowanymi miejscowo na skórę.

Prowadzenie pojazdów

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

Ciąża i laktacja

Brak doniesień na temat negatywnych skutków stosowania leku podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: UNIA

Pozwolenie: MZ R/2393
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