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Contractubex żel 50g
 

Cena: 79,58 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Merz Pharmaceuticals

Postać żel

Substancja
czynna

alantoina, cebula, heparyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta

Opis produktu
 

Produkt Contractubex® to najpopularniejszy lek na blizny na świecie

Produkt Contractubex® jest od ponad 50 lat z powodzeniem stosowany w leczeniu blizn. Jest najlepiej sprzedającym się lekiem na
blizny w ponad 60 krajach i jest regularnie zalecany przez lekarzy na całym świecie.

Skuteczność produktu Contractubex® została udowodniona w licznych badaniach klinicznych. Unikalne połączenie trzech substancji
czynnych działa w głębi tkanek blizny, zmniejszając ich tworzenie. W efekcie uzyskujemy niemalże niewidoczną bliznę.

Skuteczność produktu Contractubex® potwierdza także wysoki poziom zadowolenia pacjentów. Dobre doświadczenia tysięcy
pacjentów wskazują, że zastosowanie żelu na blizny Contractubex® w istocie robi różnicę i pozwala na skuteczne leczenie blizn.

Produkt Contractubex® – skuteczny dzięki unikalnemu połączeniu substancji czynnych

Leczenie produktem Contractubex® należy rozpocząć bezpośrednio po zagojeniu rany lub po zdjęciu szwów, gdy nie ma już wysięków.
Przezroczysty żel zawiera substancje czynne wspomagające proces gojenia skóry, regulujące wytwarzanie tkanki blizny oraz korzystnie
wpływające na tworzenie się blizny.

Produkt Contractubex® zawiera trzy substancje czynne o wzajemnie uzupełniającym się działaniu:

Wyciąg z cebuli

posiada właściwości przeciwzapalne i bakteriobójcze oraz zapobiega tworzeniu się nadmiernej tkanki blizny.
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Heparyna

zmiękcza bliznę, posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, pobudza regenerację komórek i tkanek oraz może
wiązać wodę w tkance blizny.

Allantoina

sprzyja gojeniu blizny i wywiera działanie zmiękczające, pobudza przenikanie przez skórę i zmniejsza nasilenie świądu często
towarzyszącego tworzeniu się blizny.

Wiele lat stosowania produktu Contractubex® pokazało, że jest to skuteczny lek na blizny. Uzyskiwany efekt w postaci prawie
niewidocznej blizny jest wart cierpliwości, jakiej wymaga leczenie.

Wczesne podjęcie leczenia preparatem Contractubex® i jego konsekwentna kontynuacja pozwalają na
uzyskanie widocznych rezultatów

Im wcześniej zostanie podjęte leczenie blizn, tym większa jest szansa osiągnięcia pozytywnego wpływu na proces bliznowacenia.
Stosowanie preparatu Contractubex® należy rozpocząć niezwłocznie po zamknięciu rany i/lub usunięciu szwów. Nakładanie
przezroczystego żelu jest łatwe i bezpieczne.

Optymalnie żel Contractubex® powinno się delikatnie wmasowywać od 2 do 3 razy dziennie przez co najmniej 3 miesiące. Preparat
Contractubex® tworzy niewidoczną warstwę chroniącą wrażliwą tkankę bliznowatą.

Żel Contractubex® należy nakładać wyłącznie na rany całkowicie zamknięte. Należy unikać kontaktu z oczami, wnętrzem jamy nosowej
lub ustnej oraz innymi błonami śluzowymi.

Nakładanie należy rozpocząć od środka blizny i kierować się ku jej brzegom, delikatnie wmasowując w nią żel.

Wcierać małymi, kolistymi ruchami do całkowitego wchłonięcia żelu Contractubex®.

Leczenie blizn wymaga cierpliwości, gdyż uszkodzona skóra potrzebuje czasu na wygojenie. Zazwyczaj po około 4 tygodniach
obserwuje się zmniejszenie zaczerwienienia, natomiast po upływie dwóch miesięcy tkanka bliznowata stopniowo staje się jaśniejsza,
bardziej elastyczna i gładka.

Preparat Contractubex® odznacza się wysokim stopniem bezpieczeństwa, a jego tolerancję udowodniono w wielu badaniach
klinicznych. Leczenie jest bezpieczne u małych dzieci, a nawet niemowląt.

Preparat może również okazać się skuteczny w leczeniu starszych blizn. W przypadku starszych blizn żel Contractubex® należy
wmasowywać 3 razy dziennie przez co najmniej 6 miesięcy.

Zakres stosowania

Preparat Contractubex® jest skuteczny w odniesieniu do wszystkich rodzajów blizn

Rany to uszkodzenia skóry, które towarzyszą nam przez całe życie. Większość ran jest niegroźna i szybko o nich zapominamy. Jednak
pozostawiają one ślady na naszej skórze: blizny.

Preparat Contractubex® można stosować po wystąpieniu wielu różnych uszkodzeń skóry, takich jak:

otarcia,
rany cięte lub szarpane,
zabiegi chirurgiczne (w tym cięcie cesarskie),
oparzenia,
zabiegi laserowe (takie jak usuwanie tatuaży).

Powstające blizny są równie mocno zróżnicowane jak rodzaje obrażeń. Niektóre z nich są ledwo widoczne, natomiast inne mogą
powodować ból, a nawet upośledzenie fizyczne, np. ograniczenie zakresu ruchu.
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Podsumowując:

Wczesne rozpoczęcie leczenia z użyciem preparatu Contractubex® gwarantuje we wszystkich przypadkach, że blizna będzie się goić w
możliwie najlepszy sposób i w sytuacji osiągnięcia najlepszego rezultatu leczenia będzie ledwo widoczna.

Skład:

100 g żelu zawiera składniki:

heparyna 50 j.m.
ekstrakt płynny z cebuli 100 mg
alantoina 10 mg
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