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Contractubex żel 50 g
 

Nasza cena: 71,10 pln

Opis słownikowy

Dawka (0,01g+0,1g+50j.m.)/g

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać żel

Producent MERZ PHARMACEUTICALS GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Allantoinum, Allii cepae extractum,
Heparinum natricum

Opis produktu
 

Nazwa: Contractubex
Postać: żel
Dawka: (0,01g+0,1g+50j.m.)/g
Opakowanie: 50 g (tuba)
Skład: 

1 g żelu zawiera substancje czynne:

Heparinum natricum (heparyny sodowej)  50 j.m.

Alli cepae extractum (ekstraktu płynnego z
cebuli)

 100 mg

Allantoinum (alantoiny)  10 mg

Substancje pomocnicze ? patrz punkt 6.1.

Wskazania: 

Blizny ograniczające ruch, powiększone (hipertroficzne, obrzmiałe, o kształcie bliznowca) oraz nieestetyczne blizny pooperacyjne, po
amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe, przykurcze, np. palców (przykurcz Dupuytrena), a także przykurcze ścięgien
spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

Przeciwwskazania: 
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Nie stosować preparatu:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne ? heparynę, ekstrakt płynny z cebuli, alantoinę lub którąkolwiek substancję
pomocniczą preparatu,

- na niewyleczone rany,

- na blizny obejmujące duże powierzchnie skóry,- na uszkodzoną skórę, - na błony śluzowe.

Działania niepożądane: 

Contractubex jest dobrze tolerowany, nawet podczas długotrwałego stosowania. W rzadkich przypadkach może dojść do miejscowego
podrażnienia skóry.

Interakcje: 

Nie stwierdzono.

Dawkowanie: 

Kilka razy na dobę wcierać delikatnie żel w skórę lub tkankę blizny, aż do całkowitego wchłonięcia.

W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć na noc opatrunek z żelem.

Leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości blizny lub występowania przykurczu.

Środki ostrożności: 

Stosować po całkowitym wyleczeniu rany. Leczenie należy rozpoczynać jak najwcześniej po pojawieniu się blizny. W razie stwierdzenia
objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu Contractubex. Podczas leczenia świeżych blizn należy unikać bodźców
fizycznych, takich jak niskie temperatury, promieniowanie UV oraz zbyt silnego wcierania i podrażnień mechanicznych.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u dzieci.

Podczas leczenia dużych powierzchni skóry mogą wystąpić objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu, preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu
późnego).

Prowadzenie pojazdów: 

Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie: 

Nie zanotowano przypadków przedawkowania preparatu. Podczas leczenia dużych powierzchni skóry mogą wystąpić objawy związane
z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.

Ciąża: 

Brak danych dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży lub laktacji.
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