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Cicatridina supozitoare 10 gr
FARMA-DERMA

Supozitoarele Cicatridina au efect datorat
prezentei acidului hialuronic,o mucopolizaharida
care este distribuita din abundenta in multe tesuturi
ale corpului.

Compozitie:hialuronat de sodiu 5mg,extract de ulei de Centella Asiatica,extract de ulei de
Galbenele,extract de ulei de Aloe Vera,ulei esential din Arbore de Ceai,gliceride semisintetice,BHT.

Supozitoarele Cicatridina au efect datorat prezentei acidului hialuronic,o mucopolizaharida care
este distribuita din abundenta in multe tesuturi ale corpului.
Acidul hialuronic functioneaza ca suport structural , dand astfel tonicitate ,trofism si elasticitate
tesutului.
Numeroase studii clinice au demonstrat capacitatea acidului hialuronic de a accelera si ameliora
procesul de reepitelizare si reparare a tesutului.

Indicatii:tratament adjuvant al proceselor reparative ale canalului anorectal dupa chirurgie
proctologica:hemoroizi interni si externi; proctita; infectii anale, rectale de diferite etiologii; rupturi
anale; fisuri anale; fistule perianale.

Cand nu trebuie utilizat :
In cazul hipersensibilitatii individuale la unul din componentele produsului .

Sarcina si alaptare :
Siguranta utilizarii supozitoarelor CICATRIDINA pe durata sarcinii si alaptarii nu a fost
demonsrtrata .

Efecte supra capacitatii de conducere si utilizare a echipamentelor sau masinilor .
Nu sunt necesare masuri speciale de precautie .

Cum se utilizeaza :
Indepartati supozitorul prin dezlipirea celor 2 folii pre-taiate de pe blister si introduceti-l complet in
anus .
Pentru o buna practica igienica , spalati-va pe maini inainte si dupa utilizare dispozitivului medical .

Interactiuni cu alte produse :
Interactiunile cu alte produse nu sunt cunoscute , de aceea se recomanda consultarea unui doctor
inainte de a utiliza supozitoarele CICATRIDINA in combinatie cu alte dispozitive medicale sau
medicamente pentru uz rectal .
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Cand si pentru cat timp :
Utilizati 1 supozitor / zi , sau conform prescriptiei medicului .
Durata utilizarii depinde de evolutia simptomelor ; daca este necesar , supozitoarele Cicatridina pot
fi utilizate pentru perioade lungi de timp .

Efecte nedorite :
Utilizarea tuturor produselor cu aplicare topica in special pentru o perioada indelungata poate cauza
sensibilizare locala .
In acest caz opriti tratamentul si consultati un doctor pentru a incepe o terapie corespunzatoare .
Daca au loc efecte nedorite care nu sunt descrise in acest prospect informati medicul sau
farmacistul .

Mod de administrare:
1 supozitor pe zi,sau conform prescriptiei medicale.
Durata utilizarii depinde de evolutia simptomelor ;daca este necesar supozitoarele Cicatridina pot fi
utilizate pentru lungi perioade de timp.


