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Cepan, krem, 35g
 

Cena: 20,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 tub.a 35g

Postać krem

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Cepan jest skuteczny w leczeniu:
blizn po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych
bliznowców
przykurczy
blizn powiek
blizn po czyrakach
blizn po trądziku

Działanie:
Składniki preparatu powodują uelastycznienie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie. Zastosowanie preparatu odpowiednio wcześnie
zapobiega powstawaniu blizn. Alantoina, heparyna oraz wyciągi roślinne wpływają na metabolizm tkanki łącznej, ograniczają nadmierny
wzrost ziarniny i zapobiegają tworzeniu się przerosłych blizn.
Składniki te wzmagają pęcznienie, zmiękczenie i rozluźnienie tkanki bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę kolagenu. Zmywalne
wodą podłoże kremu (emulsja o/w) sprzyja przenikaniu substancji czynnych w głąb blizny.
Krem przyspiesza regenerację tkanki zmniejszając stopień reakcji zapalnej, a także znosi uczucie napięcia i świądu.

Skład:
100 g kremu Cepan zawiera:

Wyciąg z cebuli: 20,0 g
działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo;
wspomaga procesy gojenia;
hamuje stan zapalny.
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Heparyna: 5000,0 j.m.
utrzymuje przepływ krwi przez naczynia włosowate;
poprawia utlenowanie i odżywienie tkanek;
zmniejsza przepuszczalność naczyń;
polepsza nawodnienie tkanki bliznowatej

Alantoina: 1,0 g
działa przeciwzapalnie i ściągająco;
przyspiesza ziarninowanie;
działa keratolitycznie;
przyspiesza oczyszczanie rany;

Wyciąg z rumianku: 5,0 g
działanie przeciwzapalne.

Stosowanie:
Krem należy nakładać na bliznę cienką warstwą, lekko masując, 2-3 razy dziennie.
Przy bliznach starych i stwardniałych oraz w przykurczach należy niewielką ilość kremu nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na bliznę, na
30-60 minut. W zależności od wieku blizny leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Efekt leczenia zależy od regularnego stosowania preparatu. Leczenie należy rozpoczynać możliwie jak najwcześniej po pojawieniu się
blizny. Stosowanie kremu pozwala często uniknąć ponownej operacji lub transplantacji.
Nawet po długotrwałej aplikacja nie obserwowano działań niepożądanych i powikłań.
Najlepszy efekt leczniczy po zastosowaniu na młode blizny - nie dłużej niż 6 m-cy od chwili wygojenia rany i powstania blizny.
Blizny kilkuletnie wymagają dłuższego okresu leczenia.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Działania niepożądane:
Na początku stosowania preparatu mogą wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry. Reakcje te występują rzadko. W przypadku
wystąpienia powyższych objawów należy ograniczyć stosowanie aż do ustąpienia zmian.

Opakowanie: 35g
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