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Curiosin Żel pielęg.i leczenie ran 15g
 

Cena: 20,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 g

Postać -

Producent GEDEON RICHTER LTD. S.A.
PRZEDSTAWICIELSTW

Substancja
czynna

Zinc Hyaluronate

Opis produktu
 

CURIOSIN Żel na rany skutecznie przyśpiesza gojenie się uszkodzeń skórnych. Łagodzi ból i ogranicza stan zapalny oraz zapobiega
wnikaniu bakterii i innych organizmów z otoczenia do rany.

Skład:
Substancja główna: hialuronian cynku. Substancje pomocnicze: karbomer 934P (środek żelotwórczy), woda do wstrzykiwań.

Działanie:
Produkt ma postać czystego żelu, pozbawionego zapachu, przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Jego substancją czynną jest kwas
hialuronowy, stanowiący główny składnik skóry i tkanki łącznej, gwarantujący utrzymanie rozciągłości i odnowy naskórka po urazach.
Hialuronian cynku jest związkiem kwasu hialuronowego, który wykazuje dodatkowe właściwości dobroczynne dla skóry. Żel wspiera
proces gojenia się uszkodzonej skóry dzięki wzmocnieniu gojenia doraźnego albo gojenia przez ziarnikowanie. Stanowi gwarancję
występowania mikrootoczenia niezbędnego do właściwego przebiegu tych procesów. Wykazuje właściwości zbliżone do działania
elastycznego filtru cząsteczkowego, który zabezpiecza przed wnikaniem do rany chorobotwórczych mikroorganizmów z otoczenia.
Przyczynia się do zneutralizowania dolegliwości bólowych i stanu zapalnego skory.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe produktu

Wskazania:
Zaleca się wykorzystywanie żelu w przypadku ran po drobnych urazach, lekkich oparzeń i ran długotrwałych.

Sposób użycia:
Stosować zewnętrznie. W przypadku ran po drobnych urazach zaleca się oczyszczenie skóry za pomocą roztworu soli fizjologicznej albo
wody. Po ustaniu krwawienia rozprowadzić cienką 1mm warstwę żelu na powierzchni rany. W przypadku lekkich oparzeń należy
schłodzić podrażnioną skórę pod strumieniem bieżącej zimnej wody, a potem nałożyć cienką 1mm warstwę żelu na powierzchni rany.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
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farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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