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Sutricon, silikonowe plastry na blizny 3 cm x 10 cm, 5 szt.
 

Cena: 84,89 zł

Opis słownikowy

Marka Sutricon

Postać plastry

Producent Verco

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Sutricon, silikonowe plastry na blizny 3 cm x 10 cm, 5 szt.

Plaster silikonowy Sutricon pozytywnie wpływa na poprawę wyglądu i elastyczności blizn. Innowacyjna struktura, zawierająca wysokiej
jakości farmaceutyczny żel silikonowy, posiada właściwości zbliżone do zdrowej ludzkiej skóry: elastyczność, przepuszczalność tlenu i
zapobieganie procesowi nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody. Dzięki tym cechom plastry silikonowe na blizny redukują
dyskomfort związany z blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia

Skład Sutricon, silikonowe plastry na blizny 3 cm x 10 cm, 5 szt.

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

Działanie Sutricon, silikonowe plastry na blizny 3 cm x 10 cm, 5 szt.

Plastry silikonowe Sutricon są efektywne w leczeniu zarówno świeżych, jak i dojrzałych blizn, nawet 9-letnich.
Zmniejszają bliznę i poprawiają jej wygląd.
Są wygodne w stosowaniu – w przeciwieństwie do maści nie brudzą ubrań, nie są tłuste i kleiste.
Plastry na blizny Sutricon są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze.
Dzięki swojej elastyczności dopasowują się do anatomicznych kształtów ciała.
Charakteryzują się doskonałą adhezyjnością (przyczepnością), dzięki czemu możliwa jest wielokrotna aplikacja.
Plastry Sutricon posiadają półprzepuszczalną membranę, dzięki czemu pozwalają oddychać skórze.
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Plastry silikonowe mogą być stosowane nawet przez alergików, na wszystkie obszary skóry, także te wrażliwe.

Wskazania Sutricon, silikonowe plastry na blizny 3 cm x 10 cm, 5 szt.

Plastry silikonowe na blizny Sutricon przeznaczone są do:

blizn pooperacyjnych,
blizn pooparzeniowych,
blizn po cesarskim cięciu,
blizn pourazowych,
w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu,
dla dzieci (już od 6. miesiąca życia) i dorosłych,
w zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych (nawet do 9 lat).

Dawkowanie Sutricon, silikonowe plastry na blizny 3 cm x 10 cm, 5 szt.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania, ponieważ powodzenie terapii zależy od
prawidłowego stosowania preparatu Sutricon.
Plaster można używać po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów.
Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.
W celu dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie w dowolny sposób.
Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać średnio co 3 do 5 dni, jednak najlepsze efekty uzyskuje się wymieniając je co 24 godziny.
Plaster silikonowy należy dociąć do wielkości blizny, z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony, np. przy bliźnie o rozmiarach
0,5 x 13 cm z jednego, dużego opakowania można uzyskać 30 mniejszych plastrów.
Plastry silikonowe na blizny Sutricon można nosić przez całą dobę. Jednak przynajmniej raz na dobę należy je zdjąć, bliznę umyć
neutralnym mydłem, wysuszyć i nałożyć ten sam plaster ponownie.
Jeden plaster Sutricon można nosić do 5 dni, jeśli jest zachowany w czystości oraz utrzymuje właściwości adhezyjne. Uwaga! Plastra
nie należy myć ani zaklejać dodatkowym opatrunkiem.
Jedno opakowanie wystarcza na 1-3 miesiące terapii, w zależności od wielkości i rodzaju blizny.
Ważną kwestią jest czas terapii, czyli jak długo należy stosować plastry Sutricon. Efekty można zaobserwować już po miesiącu, jednak
pełna kuracja jest dłuższa i zależy od wielu czynników indywidualnych. Najważniejsze to wielkość i rodzaj blizny, a także uwarunkowania
genetyczne. Blizny najszybciej goją się u dzieci, natomiast u osób starszych czas potrzebny na pełną regenerację skóry jest najdłuższy.
Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją używania.
Długość terapii to średnio:
min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych
min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych
Przy skłonnościach do nieprawidłowego bliznowacenia, np. keloidów czy bliznowców zaleca się stosowanie plastrów Sutricon przez cały
okres przebudowy blizny, nawet do 1 roku.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

