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Cepan krem 35g
 

Cena: 19,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 35 g (tuba)

Postać krem

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Cepan krem
Opakowanie:  35g
Skład:  100g kremu zawiera:

substancje czynne:
Wyciąg etanolowy z cebuli 20,0g, wyciąg z rumianku 5,0g, heparyna sodowa 5000,0j.m, alantoina 1,0g

substancje pomocnicze: mieszanina alkoholu cetostearylowego i sodium lautylosiarczanu, parafina ciekła, wazelina biała samo
emulgująca mieszanina mono i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu, glicerol, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.
Wskazania:  miejscowe leczenie blizn i bliznowców
leczenie przykurczy
leczenie blizn powiek
leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku
Działanie:  Zastosowanie leku odpowiednio wcześnie zapobiega powstawaniu blizn.

Alantoina, heparyna sodowa oraz wyciągi roślinne wpływają na metabolizm tkanki łącznej i zapobiegają tworzeniu się przerosłych blizn.
Substancje czynne leku wzmagają pęcznienie, zmiękczenie i rozluźnienie tkanki bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę kolagenu.
Zmywalne wodą podłoże kremu sprzyja przenikaniu substancji czynnych w głąb blizny.

Krem przyspiesza regenerację tkanki zmniejszając reakcje zapalną, a także znosi uczucie napięcia i świądu.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Ze względu na zawartość
metylu i propylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne i wyjątkowo skurcz oskrzeli, natomiast alkohol
cetostearylowy może powodować miejscową reakcję skórną.
Działania niepożądane:  Na początku stosowania leku mogą wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry. Reakcje te występują rzadko.
Sposób użycia:  Lek należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.
Krem należy nakładać na bliznę cienką warstwę, lekko masując 2-3razy na dobę. Jeśli lekarz zaleci, niewielką ilość kremu nałożyć na
jałowy gazik i przyłożyć na bliznę na 30 do 60 minut. Jest to szczególnie wskazane przy bliznach starych i stwardniałych oraz w
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przykurczach.

W zależności od wieku blizny, leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Status: Produkt leczniczy

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