
Mi a Dermatix® Ultra gél?
A Dermatix® Ultra egy átlátszó, gyorsan száradó gél, amely segíti a bőr nedves
ségtartalmának egyensúlyát megőrizni, miközben kezeli a műtétek, égések és 
egyéb sérülések következtében kialakuló hegeket. A Dermatix® Ultra  felpuhítja 
és simává, egyenletessé teszi a hegeket, enyhíti a hegesedéssel járó fájdalmat, 
viszketést és kellemetlen érzéseket, valamint csökkenti a hegesedéssel járó 
bőrelszíneződést. 
A Dermatix® Ultra gél színtelen, zsírmentes gél, amit bármilyen bőrfelületre 
könnyű felvinni, beleértve az arc, az ízületek és a hajlatok területét. Gyors 
 száradást követően láthatatlan réteget képez az alkalmazás helyén, ami tiszta 
és selymes érzést biztosít.
A Dermatix® Ultra ugyanolyan hosszú láncú polimereket tartalmaz, mint a szi
likon  tapaszok, de a Dermatix® Ultra tubusban kerül forgalomba. A készítmény 
gyűrűs és polisziloxánokat valamint Cvitaminésztert tartalmaz, 6 grammos, 
15 grammos és 60 grammos kiszerelésben kerül forgalomba.*

Mire alkalmazható a Dermatix® Ultra gél?
A Dermatix® Ultra a sebészeti műtétek, sérülések és égések során keletkezett 
keloidok és hipertrófiás hegek megelőzésére és kezelésére szolgál. Legkedve
zőbb a frissen gyógyult seben alkalmazni, amikor a bőrfelület már ép. Alkal
mazható továbbá  fokozott hegképződés kezelésére is, a sebzáródást követő 
két éven belül.  

Hogyan kell alkalmazni a Dermatix® Ultra gélt?
Csavarja le a kupakot és vágja le a tubus csúcsát (a 60 gos kiszerelésnél csak 
távolítsa el a záró fóliát). Mossa le a kezelendő felületet és óvatosan szárítsa 
meg, mert a Dermatix® Ultra csak tiszta, száraz bőrön alkalmazható. Gyengé
den masszírozzon egy kis mennyiségű gélt a hegbe. Amennyiben túl sok gélt 
vitt fel, egy kendő segítségével törölje le a felesleget, hogy ne okozzon foltot a 
ruhán. Teljes száradást követően kozmetikai szereket is fel lehet vinni a 
Dermatix® Ultra géllel kezelt területre. Naponta kétszer használja (egyszer 
 reggel és egyszer este), legalább 2 hónapon keresztül.  Régebbi vagy nagyobb 
hegek esetében hosszabb kezelés válhat szükségessé. A Dermatix® Ultra gél 
gyermekeken is alkalmazható.

Mikor nem szabad alkalmazni a Dermatix® Ultra gélt?
  A Dermatix® Ultra gélt nem szabad még nem gyógyult, nyitott sebekre kenni.
  A Dermatix® Ultra gélt nem szabad nyálkahártyával érintkező felületen vagy 
a szemhez túl közel alkalmazni. 

  A Dermatix® Ultra gélt nem szabad egyéb bőrgyógyászati készítménnyel 
együtt  alkalmazni az orvos erre vonatkozó, kifejezett utasítása nélkül.

Lehetnek-e mellékhatásai a Dermatix® Ultra gél használatának?
Ritkán bőrpírt, fájdalmat vagy bőrirritációt okozhat. Amennyiben ezeket 
 tapasztalja vagy bármely más mellékhatást észlel, forduljon gyógyszerészéhez 
vagy kezelőorvosához.

Hogyan kell a Dermatix® Ultra gélt tárolni?
  A készítmény gyermekektől elzárva tartandó.
  Legfeljebb 25 °Con, sugárzó hőtől védve tárolandó, 
  A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ( ) ne alkalmazza a készít ményt.

További információk
Amennyiben a Dermatix® Ultra géllel kapcsolatban további információra lenne 
 szüksége, kérdezze meg gyógyszerészét vagy kezelőorvosát.

* Nem minden ország forgalmazza mindegyik kiszerelést.

[HU] Használati útmutató

Dermatix® Ultra
Helyileg alkalmazandó szilikon gél frissen  
gyógyult sebek hegesedésének megelőzésére  
és a fokozott hegképződés megelőzésére.
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