ialuset krém
®

nátrium-hialuronát 0,2%

TULAJDONSÁGOK
Az ialuset® nátrium-hialuronátot tartalmaz, azaz a hialuronsav nátrium sóját.
A hialuronsav egy fontos összetevője a bőrt felépítő alapanyagoknak. Nagy vízmegkötő
tulajdonságának köszönhetően hozzájárul a bőr megfelelő szintű hidratáltságának
fenntartásában.
Kiegészítő szerepe van a bőrsérülés szöveti regenerációjában; megfelelő mikro-környezet
kialakításával támogatja sebgyógyulás- és az újrahámosodás folyamatát.
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JAVALLAT
Az ialuset® nem fertőzött seb és égés kezelésére javasolt – váladékkal vagy anélkül –
lábszárfekélyre – vénás eredetnél is; bőr repedés; sipoly; felfekvés; műtét utáni seb;
kirepedezett bőrelváltozások; és kémiai vagy fizikai eredetű kisebesedés.
ÖSSZETEVŐK
Nátrium-hialuronát 0,2%, cetearil-glukozid, olajsav-decilészter, cetearil-alkohol, nátriumlauril-szulfát, nátrium-cetearil-szulfát, tiszta vízmentes glicerin, 70% szorbitol, szorbinsav,
metil-parahidroxi-benzoát, propil-parahidroxi-benzoát, vízmentes trinátrium-citrát, ionizált
víz.
FORMA és MEGJELENÉS
100 g túlnyomásos palack
ALKALMAZÁS
Használat előtt a sebet gondosan tisztítsa meg, majd az alábbi leírásnak megfelelően
folytassa az alkalmazást.
2-3 mm vastag rétegben tegye a krémet közvetlenül a sebbe-, vagy steril gézlapra, és azt
helyezze a sebre. Megfelelő kötéssel a géz a helyén tartható.
24 óránként alkalmazza a krémet a teljes sebgyógyulásig.
A seb gyógyulását orvos értékelje.
HASZNÁLAT ELŐTTI FIGYELMEZTETÉS
Túlnyomásos palack: tisztítása minden használat előtt javasolt, a szórófej rövid lenyomásával
annak végen maradt kismennyiségű krémet eltávolítva.
Figyelmeztetés: a palack nyomás alatt van, melegítésre felrobbanhat.
Napfénytől távol tartandó és 50°C meghaladó hőnek ne tegye ki.
Tartsa távol hőtől, meleg felszíntől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtásra alkalmas
eszköztől.
Ne ütögesse vagy égesse el a palackját még használat után sem.
Ne dohányozzon!

Ne nyelje le!
Kerülje, hogy szembe kerüljön!
Tartsa be a sérült-, égett bőr- és környékének tisztításához és fertőtlenítéséhez szükséges
előírásokat.
Minden kezelés előtt a seben korábbi kezelésből megmaradt krémet vízzel könnyen
eltávolíthatja.
Vénás fekély esetén is használhatja az ialuset®-et kompressziós kezeléssel együtt (harisnya
vagy kötés).
Ne használja az ialuset®-et ha csomagolás sérült.
Bármilyen kérdése van az ialuset® alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát
vagy gyógyszerészét.
Csak külsőleges használatra.
Gyermekektől távol tartandó!
ELLENJAVALLATOK
Az ialuset®-et ne használja ismert túlérzékenység (nátrium-hialuronátra vagy egyéb
összetevőjére) esetén.
MELLÉKHATÁSOK
Ritkán megfigyeltek helyi túlérzékenységi reakciót, mint például ekcémát.
HA OLYAN NEM KÍVÁNT HATÁST TAPASZTAL, AMI EBBEN A TÁJÉKOZTATÓBAN
NINCS MEGEMLÍTVE, KÉRJE ORVOSA VAGY GYÓGYSZERÉSZE TANÁCSÁT.
TÁROLÁS
Ne használja a csomagoláson lévő lejárati idő után.
25°C alatti hőmérsékleten tárolja.
CE (orvostechnikai eszköz) minősítésének éve: 2012
A tájékoztató utolsó ellenőrzésének dátuma: 2018 április
GYÁRTÓ
IBSA Farmaceutici Italia srl
Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi – Olaszország
Magyarországon a forgalmazásért felelős: IBSA Pharma Kft.
1124 Budapest, Fodor u 54/B Tel: (1) 225 7775
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