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Contractubex, żel 20 g
 

cena: 35,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,01g+0,1g+50 j.m.)

Kategoria Lek

Opakowanie 20 g

Postać żel

Producent Merz Pharmaceuticals GmbH

Substancja
czynna

Alantoina (Allantoinum), Ekstrakt płynny z
cebuli, Heparyna (Heparinum)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Contractubex jest lekiem, w formie przezroczystego żelu, który zawiera 3 substancje czynne: heparynę, wyciąg z cebuli i alantoinę.

Produkt można stosować do leczenia blizn przy:
  oparzeniach,
  urazach (otarcia, skaleczenia),
  zabiegach chirurgicznych (cesarskie cięcie, zabiegi w obrębie tarczycy),
  leczeniu operacyjnym haluksów,
  laseroterapii tatuaży.

Stosowanie:
Lek zwykle stosuje się kilka razy na dziennie, wcierając delikatnie w skórę lub tkankę blizny. Dla zwiększenia efektu bardzo ważne jest,
aby wcierając żel, masować bliznę.

W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć opatrunek z lekiem Contractubex na noc. W tym celu, należy nałożyć
warstwę żelu na gazę i nałożyć opatrunek na bliznę. Na opatrunek nałożyć kawałek foli, a następnie zabezpieczyć, tak aby się nie
przesuwał za pomocą bandaża bądź plastra opatrunkowego.

Leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości blizny lub występowania przykurczu.

Podczas leczenia świeżych blizn należy unikać bodźców fizycznych, takich jak: niskie temperatury, zabezpieczenie blizny przed
działaniem promieni słonecznych oraz zbyt silne wcieranie i inne podrażnienia mechaniczne.

Skład:
Substancjami czynnymi są: heparyna, wyciąg płynny z cebuli, alantoina.
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1 g żelu zawiera 50 j.m. heparyny sodowej, 100 mg wyciągu płynnego z cebuli, 10 mg alantoiny.

Substancje pomocnicze: kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol 200, substancja poprawiająca
zapach Fragrance 231616, woda oczyszczona.

Kiedy nie stosować leku Contractubex:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
na niewyleczone rany;
na blizny obejmujące duże powierzchnie skóry;
na uszkodzoną skórę;
na błony śluzowe.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): swędzenie, silne zaczerwienienie, rozszerzenie naczyń
włosowatych, pogłębienie blizny.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): ścieńczenie skóry, przebarwienie skóry.
Częstość nieznana: wysypka, wysypka krostkowa, nadwrażliwość (reakcja alergiczna), parestezje, obrzęk, ból w miejscu podania,
pokrzywka, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, pieczenie skóry, złuszczanie w miejscu podania, uczucie ściągnięcia skóry.

Przechowywanie:
Pamiętać aby nie przechowywać preparatu w temperaturze powyżej 25°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:
Merz Pharmaceuticals GmbH,
Eckenheimer Landstrasse 100,
D-60318 Frankfurt, Niemcy
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