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Cicatridina krem 30 gram leczenie u kobiet miejsc intymnych
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 gram

Postać Krem

Producent GENEXO

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Wskazania

Jako środek wspomagający proces gojenia ran powierzchownych i głębokich różnego pochodzenia (otarcia, rany szarpane, oparzenia,
rany chirurgiczne, odleżyny i wrzody).

Działanie

Przyspiesza zabliźnianie się ran; wspomaga odbudowę nabłonka; przywraca naturalny proces gojenia. Cicatridina krem ma także
zastosowanie zewnętrznie po zabiegach ginekologicznych i położniczych, m.in. po nacięciu krocza, po cesarskim cięciu, również przy
otarciach, odparzeniach miejsc intymnych.

Skład

Woda, olej wazelinowy, alkohol cetylowo-stearylowy, olej ze słodkich migdałów, eter stearylowy polioksyetylenoglikolu (2), eter
stearylowy polioksyetylenoglikolu (21), gliceryna, sorbitol 70%, olej silikonowy, diglukonian chlorheksydyny 20%, imidazolidynylomocznik,
sól sodowa kwasu hialuronowego, sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, BHT.

ZawartośćTuba 30 g

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użycia

Nanieść 2-3 razy dziennie na miejsca zmienione chorobowo i lekko wmasować. Jeśli to konieczne przykryć gazą. Czas stosowania
zależy od rozwoju objawów.

Przeciwwskazania
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Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na jeden ze składników produktu.

Nie używać produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu lub w przypadku, gdy opakowanie było wcześniej otwarte lub
uszkodzone.

Ostrzeżenia

Długotrwałe stosowanie produktów przeznaczonych do użytku miejscowego może wywołać reakcję nadwrażliwości. W takim przypadku
należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem celem zalecenia odpowiedniego leczenia.

Ciążą i okres karmienia piersią

Bezpieczeństwo używania preparatów podczas ciąży i w okresie karmienia piersią nie zostało ustalone. W takich przypadkach zaleca sie
konsultację z lekarzem. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i zdolność obsługi maszyn i urządzeń Nie są konieczne żadne
szczególne środki ostrożności.

Interakcje z innymi produktami są nieznane, dlatego przed użyciem kremu Cicatridina® w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi
lub lekami dopochwowymi oraz do stosowania miejscowego zaleca sie konsultację z lekarzem.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: FARMA

Pozwolenie: UR
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