Návod k použití

Dermatix®- lokální silikonový gel pro prevenci jizev u čerstvě zhojených ran a redukci
vystouplých nevyzrálých jizev.
®

Co je Dermatix gel?
®
Dermatix je rychleschnoucí gel, který pomáhá udržet rovnováhu vlhkosti kůže. Je možné jej
používat i při ošetření jizev vzniklých po operacích, popáleninách a jiných poraněních. Je
®
prokázáno, že Dermatix vyhlazuje, změkčuje a zjemňuje jizvy, potlačuje bolest, svědění a
®
nepohodlí spojené s jizvami a rovněž zmenšuje jejich zarudnutí. Dermatix gel se snadno
používá na všechna místa kůže, včetně obličeje, kloubů a kožních záhybů. Po rychlém
zaschnutí tvoří průhledný krycí "film".
®

Dermatix je vyroben s využitím stejných základních dlouhořetězcových polymerů jako
silikonové náplasti a je dodáván v tubě. Gel obsahující polysiloxan je dodáván v l5 g a 60 g
tubách.*
®

K čemu se Dermatix gel používá?
®
Dermatix se používá k ošetření a prevenci keloidů a hypertrofických jizev (vzniklých jako
následek běžných chirurgických zákroků, úrazů a popálenin), ideálně až poté, co je rána
zhojena a její povrch je celistvý. Může se rovněž používat na vystouplé, zarudlé nevyzrálé
jizvy, které se aktivně hojí často až po dobu dvou let od uzavření rány.
®

Jak se Dermatix gel používá?
®
Odstřihněte špičku tuby. Ošetřovanou plochu umyjte a pečlivě osušte, protože Dermatix se
může používat pouze na čistou, suchou pokožku. Jemně vmasírujte malé množství gelu na
povrch jizvy. V případě, že nanesete příliš silnou vrstvu gelu, jemně setřete přebytečné
®
množství kapesníčkem, abyste zamezili znečištění oděvu. Po zaschnutí můžete Dermatix
překrýt kosmetickými přípravky. Používejte ráno a večer minimálně po dobu dvou měsíců;
®
problematické jizvy ovšem mohou vyžadovat dlouhodobější ošetření. Dermatix se může
používat i u dětí.
®

Kdy se Dermatix gel nesmí používat?
®
• Dermatix se nesmí používat na nezhojené otevřené rány.
®
• Dermatix nesmí přijít do kontaktu se sliznicí, ani se nesmí nanášet příliš blízko očí.
®
• Dermatix se nesmí nanášet na kůži ošetřenou jinými přípravky používanými k léčbě kůže
bez porady s lékařem.
®

Může mít Dermatix gel nežádoucí účinky?
Ve výjimečných případech může gel způsobit zarudnutí, bolest nebo podráždění pokožky.
Objeví-li se některý z těchto příznaků nebo jiné nežádoucí účinky, poraďte se s lékárníkem
nebo lékařem.
®

Jak se Dermatix uchovává?
• Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
• Uchovávejte při teplotě do 25°C a mimo dosah tepelných zdrojů.
• Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti ( ), uvedené na obalu.
Další informace
®
Více informací o Dermatixu vám poskytne Váš lékárník nebo lékař.
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*V některých státech nemusí být na trhu všechna znázorněná balení

