Gebruiksaanwijzing Cinoscar™ siliconen gel
Cinoscar™ siliconen gel is speciaal ontwikkeld om kleine littekens te voorkomen of te
vervagen. Het is een transparante siliconen gel voor lokaal gebruik die snel droogt en
de vochtbalans van de huid in stand houdt. Cinoscar™ gel is makkelijk te gebruiken
in het gezicht, huidplooien, bij kleine chirurgische littekens of kleine littekens als
gevolg van een trauma. Cinoscar® gel droogt snel op tot een onzichtbare ‘film’ en
vormt een dunne laag op de huid zonder in de huid te dringen waardoor er steeds
contact is met de huid. Wetenschappelijke onderzoek toont aan dat littekenvorming
vermindert wanneer de beschadigde de huid, nadat de wond geheeld is, constant in
contact is met siliconen.
Grote littekens vragen een grotere occlusiviteit en dienen daarom bij voorkeur met
een siliconen verband behandeld te worden
Cinoscar™ gel dient bij voorkeur te worden toegepast direct na het sluiten van
de wond. Cinoscar™ siliconen gel heeft dan, bij dagelijks gebruik, tot 3 maanden
(afhankelijk van huidtype, wondhelingsperiode, soort litteken) na het eerste gebruik
invloed op o.m. het vlakker, zachter en gladder maken van een klein litteken. Het
verlicht de jeuk en vermindert de roodheid.
Dosering
BELANGRIJK: Cinoscar™ siliconen gel kan worden toegepast zodra de wond is
gesloten of de huid is genezen. U brengt de gel 2 tot 3 keer per dag in een dunne
laag op het litteken aan. De gel is transparant en eenvoudig in gebruik. De gel droogt
snel op en voelt zacht aan. Wanneer de gel niet snel opdroogt, heeft u wellicht teveel
aangebracht. Verwijder dan de teveel aangebrachte gel.
Aanbrengen van cosmetica na gebruik van Cinoscar™ siliconen gel
Als de gel droog is, kan er cosmetica op worden aangebracht of kleding overheen
worden gedragen. Cinoscar™ gel voelt niet plakkerig aan.
Waarschuwingen
• Cinoscar™ gel mag niet worden gebruikt bij open wonden of nog niet genezen huid.
• Cinoscar™ gel mag niet in aanraking worden gebracht met slijmvliezen en mag niet
te dicht worden aangebracht bij de ogen.
• Cinoscar™ gel mag niet worden aangebracht over andere huidbehandelingen
zonder voorafgaand overleg met uw dokter.
• Niet innemen!
Hoe moet Cinoscar™ worden bewaard?
• Houd Cinoscar™ gel buiten bereik van kinderen. Cinoscar™ gel is overigens wel
geschikt voor gebruik bij kinderen.
• Bewaar Cinoscar™ gel op kamertemperatuur en buiten bereik van warmtebronnen.
• Niet gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking.
Heeft Cinoscar™ siliconen gel ook mogelijke ongewenste uitwerkingen?
In een uitzonderlijk geval kan de gel roodheid, pijn of irritatie van de huid
veroorzaken. Als u zich zorgen maakt over deze of andere ongewenste uitwerkingen,
neem dan contact op met uw apotheker of arts.
Ingrediënten
Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane.
Meer informatie
Uw apotheker of arts kan u meer informatie geven over Cinoscar™ siliconen gel. Zie
ook www.cinoscar.nl
Naqi NV - Stadsbeemd 1037 - 3545 Halen - Belgium

Distributeur: Dos Medical BV – Weiland 1a – 6666 MH Heteren (NL)

