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Cepan krem 35 g (tuba)
 

Nasza cena: 19,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 tub.a 35g

Postać krem

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Cepan
Postać: krem
Dawka: -
Opakowanie: 1 tub.a 35g
Skład:  

100 g kremu zawiera: 

wyciąg etanolowy z cebuli (Alii cepae extractum fluidum) 20,0 g wyciąg z rumianku (Chamomillae extractum)  5,0 g heparyna sodowa 
(Heparinum natricum)  5000,0 IU alantoina (Allantoinum)  1,0 g 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

Działanie: - zmiękcza i wygładza stwardniałą i przerosłą tkankę blizn,- przyspiesza regenerację blizn,- nawilża naskórek
Wskazania:  

Miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych. Leczenie przykurczy.

Leczenie blizn powiek. Leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku.

Przeciwwskazania:  

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

Działania niepożądane:  

Na początku stosowania produktu mogą wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry. Reakcje te występują rzadko. W przypadku
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wystąpienia powyższych objawów należy ograniczyć stosowanie aż do ustąpienia zmian. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu 

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:
adr@urpl.gov.pl 

Interakcje:  

Nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy substancjami czynnymi i pomocniczymi oraz innymi produktami leczniczymi
stosowanymi miejscowo na skórę. 

Dawkowanie:  

Produkt leczniczy 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
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