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Dermatix żel silikonowy do leczenia blizn 15g
 

Cena: 88,78 PLN

Opis słownikowy

Oferta import równoległy

Podmiot
odpowiedzialny

Mylan Healthcare

Postać żel

Substancja
czynna

polisiloksan

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Czym jest Dermatix?

Dermatix jest to przezroczysty, szybko wysychający i utrzymujący odpowiednią wilgotność skóry żel silikonowy do stosowania
miejscowego na skórę.
Dermatix jest żelem silikonowym do stosowania miejscowego, posiadającym unikalne właściwości w porównaniu z innymi
preparatami miejscowymi. Jest skuteczny zarówno w leczeniu, jak i zapobieganiu bliznom przerosłym i bliznowcom. Dermatix
jest skuteczny w leczeniu blizn pourazowych, pooparzeniowych i po zabiegach chirurgicznych. Dowiedziono, że Dermatix
zmiękcza, spłaszcza i wygładza blizny, redukując dodatkowo odbarwienia, świąd i towarzyszący ból.

W jakim celu stosuje się Dermatix?

Dermatix jest stosowany w leczeniu blizn po zakończeniu gojenia rany, gdy skóra jest nieuszkodzona oraz w zapobieganiu
nieprawidłowemu bliznowaceniu w postaci bliznowca (keloid) lub blizny przerostowej.
Dermatix stosowany jest w leczeniu blizn pooperacyjnych, pooparzeniowych i pourazowych.
Dermatix spłaszcza, zmiękcza i wygładza blizny, łagodzi świąd i uczucie dyskomfortu oraz zmniejsza stopień odbarwienia skóry.

Poniżej przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania Dermatixu, dzięki którym leczenie blizn staje się
proste i łatwe:

Przezroczysty, bezzapachowy żel
Po wyschnięciu żelu można nakładać na niego kosmetyki
Łatwy do aplikacji - bezbolesny
Odpowiedni nawet do wrażliwej skóry
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Może być stosowany u dzieci
Samowysychający, tworzy niewidoczną powłokę
Może być stosowany na blizny nowe i stare
Zapewnia elastyczną ochronę
Rutynowa aplikacja dwa razy dziennie
Idealny do blizn o nieregularnej powierzchni oraz blizn ruchomych okolic ciała: stawów, twarzy
Ciągły kontakt ze skórą zapewnia lepsze leczenie blizny
Nie powoduje maceracji*

* Maceracja - kiedy skóra staje się blada, wilgotna, pomarszczona i rozmiękła (np. po zbyt długo nałożonym plastrze)

Wyraźne korzyści:

Silikon - oparte na dowodach zalecenia dotyczące zastosowania zarówno w leczeniu blizn, jak i zapobieganiu nieprawidłowemu
bliznowaceniu.
Spłaszcza, zmiękcza, wygładza blizny oraz redukuje towarzyszący bliznom świąd i odbarwienia.
Stworzony, by podnieść poziom akceptacji pacjenta i w ten sposób zwiększyć efektywność i łatwość użycia.
Dobrze tolerowany.

Jak stosować:

Rozprowadzić bardzo cienką warstwę Dermatixu na nieuszkodzoną skórę i powierzchnię blizny.
Żel powinien wyschnąć w ciągu 4 - 5 minut.
Dermatix powinien być nakładany dwa razy dziennie.
Dermatix powinien być używany przez min. 2 miesiące.
Żel Dermatix może być stosowany u dzieci.

Skład:

Polisiloksan

Środki ostrożności

Żel Dermatix nie powinien być stosowany na otwarte i świeże rany, w okolicach błon śluzowych lub oczu. Żelu Dermatix nie należy
nakładać na skórę leczoną preparatami antybiotykowymi lub innymi produktami. Dermatix powinien być nakładany wyłącznie na czystą i
suchą skórę. Dermatix może plamić odzież, jeśli całkowicie nie wyschnie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie
do użytku zewnętrznego.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką informacyjną dla pacjenta, która zawiera informacje dotyczące stosowania Dermatixu.

Definicja Importu Równoległego leków
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