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SUTRICON Plastry silikonowe na blizny 5 x 30 cm 1 op.
 

Cena: 148,78 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Wyrób medyczny inny

Marka Producent VERCO

Opakowanie 1 op. (5 szt.)

Postać plastry

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Plastry silikonowe na blizny Sutricon przeznaczone są do blizn pooperacyjnych blizn poparzeniowych 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) Stosowanie Plastry silikonowe mogą być używane zarówno przez dzieci (od 6
miesiąca życia) jak i dorosłych. Przy stosowaniu plastrów należy przede wszystkim dopasować ich wielkość, odpowiednio docinając
plaster do wielkości blizny pozostawiając 5 mm margines z każdej strony. Ważna jest także regularna wymiana plastrów. Jeden plaster
może być stosowany od 3 do 5 dni, przy codziennym zdjęciu plastra, przemyciu blizny, dokładnym osuszeniu a następnie ponownym
naklejeniu tego samego plastra. Należy pamiętać, że długość terapii jest zależna od wielu czynników indywidualnych, jednak są to
minimum 3 miesiące przy świeżych bliznach, a przy bliznach starszych nawet powyżej pół roku stosowania plastrów. Czas terapii
plastrami Sutricon 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. Jak używać plastrów Sutricon Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z
treścią dołączonej do opakowania ulotki, 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. Docinamy na wymiar Plaster
silikonowy należy dociąć do wielkości blizny, z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony. Dzielimy na części Przy bliźnie o
rozmiarach 0,5 x 13 cm z jednego, dużego opakowania można uzyskać 30 mniejszych plastrów. 24h aktywnego działania Aktywne
działanie przez cały dzień. 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. 1 plaster = 3-5 dni 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. 1-3 miesięcy terapii Jedno opakowanie wystarcza na 1-3 miesiące terapii, w zależności od wielkości i rodzaju
blizny. Składniki Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa. 
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