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Plast.SUTRICON silik. n/blizny 5x30cm.
 

Cena: 133,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op. (5 szt.)

Postać -

Producent VERCO

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT:  Verco S.A.

ul. Jacka Odrowąża 15, 

03-310 Warszawa

ILOŚĆ:  1 op ( 5 plastrów )

 

Plastry silikonowe SUTRICON . na blizny 

 

 

 

DZIAŁANIE:

Silikonowe plastry skutecznie poprawiają wygląd i elastyczność blizn. Ich innowacyjna struktura, zawierająca żel silikonowy, posiada
właściwości zbliżone do zdrowej ludzkiej skóry: elastyczność, przepuszczalność tlenu i zapobieganie procesowi nadmiernej
transepidermalnej utracie wody. Dzięki tym cechom plastry redukują dyskomfort związany z blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie
ciągnięcia 
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WSKAZANIA:

Plastry silikonowe Sutricon przeznaczone są do:

blizn pooperacyjnych

blizn poparzeniowych

blizn po cesarskim cięciu

blizn pourazowych

w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu

dla dzieci (już od 6. miesiąca życia) i dorosłych

w zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych (nawet do 10 lat)

 

DAWKOWANIE:

Silikonowe plastry Sutricon można stosować po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów. Przed użyciem należy dokładnie
oczyścić i osuszyć bliznę. W celu dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie w dowolny sposób.
Plaster należy zmieniać średnio co 3 do 5 dni, jednak najlepsze efekty uzyskuje się wymieniając plaster co 24 godziny.

Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją używania. Długość terapii jest
indywidualna i zależy od wielu czynników m. in. wielkości i rodzaju blizny, wieku czy uwarunkowań genetycznych. Pierwsze efekty
stosowania plastrów mogą być widoczne już po miesiącu, jednak pełna kuracja powinna trwać:

min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych

min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych

Przy skłonnościach do nieprawidłowego bliznowacenia, np. keloidów czy bliznowców zaleca się stosowanie plastrów Sutricon przez cały
okres przebudowy blizny, nawet do 1 roku.

 

SKŁAD:

1 opakowanie zawiera 5 plastrów w rozmiarze 5 x 30 cm

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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