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Dermatix® - Żel silikonowy do stosowania miejscowego
w celu zapobiegania powstawania blizn w przypadku
świeżo zagojonych ran oraz redukcji wypukłych,
niedojrzałych blizn.
Czym jest Dermatix® żel?
Dermatix® jest to przezroczysty, szybko wysychający żel, utrzymujący
odpowiednią wilgotność skóry, stosowany w leczeniu blizn pooperacyjnych,
pooparzeniowych i pourazowych. Wykazano, że Dermatix® spłaszcza,
zmiękcza i wygładza blizny, łagodzi ból, świąd i uczucie dyskomfortu oraz
zmniejsza zaczerwienienie. Dermatix® żel łatwo nakłada się na wszystkie obszary skóry, w tym twarz, okolice stawów i zgięć oraz szybko wysycha, pozostawiając niewidoczną „błonę”.
Dermatix®, opracowany przy użyciu tych samych długich łańcuchów polimerowych, jakie są zawarte w opatrunkach z żelu silikonowego, jest dostępny w
tubce. Żel zawierający polisiloksan jest pakowany w tubki 6 g, 15 g i 60 g*.
W jakim celu stosuje się Dermatix® żel?
Dermatix® jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu powstawania bliznowców
(keloidów) i blizn przerostowych (powstających w wyniku gojenia ran
pooperacyjnych, pourazowych oraz pooparzeniowych), zwłaszcza po
zakończeniu gojenia rany, gdy skóra jest nieuszkodzona. Może być także
stosowany na wypukłe, zaczerwienione, niedojrzałe blizny w trakcie gojenia,
często do dwóch lat po zamknięciu rany.
Jak stosować Dermatix® żel?
Zdjąć nakrętkę i odciąć końcówkę tubki z żelem (w przypadku tubki 60 g
należy zerwać foliowe zabezpieczenie). Leczoną powierzchnię należy umyć i
osuszyć, ponieważ Dermatix® może być stosowany tylko na czystą, suchą
skórę. Następnie należy delikatnie wmasować w bliznę niewielką ilość żelu.
Jeżeli została zaaplikowana zbyt duża ilość żelu, należy usunąć jego nadmiar
przy użyciu chusteczki, aby nie poplamić ubrania. Na wyschniętą warstwę
żelu można stosować kosmetyki. Żel należy stosować rano i wieczorem przez
okres co najmniej 2 miesięcy. W przypadku trudnych do zredukowania blizn
może być wymagane dłuższe leczenie. Dermatix® można stosować u dzieci.
Kiedy nie należy stosować preparatu Dermatix®?
Nie należy stosować preparatu Dermatix® na otwarte, świeże rany.
Żelu Dermatix® nie należy stosować na błony śluzowe lub zbyt blisko oczu.
	Nie należy stosować żelu Dermatix® na nałożone wcześniej preparaty
lecznicze bez porady lekarza.
Czy są możliwe niepożądane działania żelu Dermatix®?
Rzadko żel może powodować zaczerwienienie, bolesność lub podrażnienie
skóry. W przypadku wystąpienia tych lub innych działań niepożądanych
należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Jak przechowywać Dermatix®?
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, z dala od źródeł ciepła.
	Nie stosować po upływie terminu ważności ( ) zamieszczonego na
opakowaniu.
Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o preparacie Dermatix®
należy zwrócić się do farmaceuty lub lekarza.
*Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w danym kraju.
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