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Cepan krem 35 g
 

cena: 18,68 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Opakowanie 1 tub.a 35g

Postać krem

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

Produkt złożony

Wskazania blizny, oparzenie

Opis produktu
 

Opis:
Cepan ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera cztery substancje czynne:
wyciąg etanolowy z cebuli, nalewkę z rumianku, heparynę sodową i alantoinę.
Lek powoduje uelastycznienie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie. Zastosowanie leku Cepan odpowiednio wcześnie zapobiega
powstawaniu blizn. Cepan zapobiega tworzeniu się przerosłych blizn. Ponadto wzmaga pęcznienie, zmiękczenie i rozluźnienie tkanki
bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę kolagenu. Lek bardzo łatwo przenika w głąb blizny. Krem przyspiesza regenerację tkanki,
zmniejszając reakcję zapalną, a także znosi uczucie napięcia i świądu.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: wyciąg etanolowy z cebuli, nalewka z rumianku, heparyna sodowa i alantoina.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mieszanina alkoholu cetostearylowego i sodu laurylosiarczanu; parafina ciekła;
wazelina biała; samo emulgująca mieszanina mono i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu;
glicerol; metylu parahydroksybenzoesan (E 218); propylu parahydroksybenzoesan (E 216); woda oczyszczona.

Wskazania:

miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych;
leczenie przykurczy;
leczenie blizn powiek;
leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku.

Kiedy nie stosować leku Cepan:
Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Sposób użycia:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W
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razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
Cepan należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.

Zalecane dawkowanie
Dorośli i dzieci:
o ile lekarz nie zaleci inaczej, krem Cepan należy nakładać na bliznę cienką warstwą, lekko masując, 2 lub 3 razy na dobę.
W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach zaleca się niewielką ilość kremu nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na
bliznę na 30 do 60 minut. W zależności od wieku blizny leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Skutki leczenia zależą od
regularnego stosowania leku. Leczenie należy rozpoczynać możliwie jak najwcześniej po pojawieniu się blizny. Stosowanie kremu
pozwala często uniknąć ponownej operacji lub przeszczepu. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeśli w miejscu stosowania kremu Cepan wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak zaczerwienienie, uczucie swędzenia),
należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosując Cepan w leczeniu blizn powiek, należy zachować
ostrożność, aby nie dostał się do oczu.
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