2.B
Lactoferrin LT (Lipid Technology)
10 στείρες αμπούλες μιας χρήσης - 3 ml

Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Patented

Περιγραφή
Οι δυσχρωμίες οι οποίες προκαλούνται από μετεγχειρητικές εκχυμώσεις και αιματώματα
χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση σιδήρου, ο οποίος με την εναπόθεσή του στο
δέρμα επάγει τη φλεγμονώδη διαδικασία. Στα αρχικά στάδια της χρόνιας φλεβικής νόσου
(CVI) η συμπλοκοποίηση του συσσωρευμένου σιδήρου εμποδίζει την εξέλιξη της νόσου. Η
λακτοφερρίνη, μια φυσική πρωτεΐνη με μεγάλη ικανότητα συμπλοκοποίησης του σιδήρου, η
οποία ενισχύεται από την παρουσία λιποσωμάτων στο Kelapher®, προάγει την επούλωση
και τη μείωση των δυσχρωμιών.
Ενδείξεις
Τοπική θεραπεία για δυσθρεπτικές-δυσχρωμικές αλλοιώσεις επιδερμίδας και δέρματος.
Μετεγχειρητικές εκχυμώσεις και αιματώματα (π.χ. βλεφαροπλαστική), δυσχρωμία μετά
από σκληροθεραπεία λόγω εναπόθεσης αιμοσιδηρίνης, πρόληψη σιδηροεξαρτώμενων
αγγειακών ελκών, έλκη κιρσών, έλκη πίεσης, ραγάδες, εγκαύματα, ουλές τραυμάτων, postlaser θεραπείες (αποτρίχωση, επεμβατικές και μη-επεμβατικές).
Σύνθεση
Polyethylene glycol 400 (PEG 400), polyethylene glycol 1500 (PEG 1500), polyethylene
glycol 4000 (PEG 4000), Lactoferrin LT (Lipid Technology), sorbitol, glycerin, allantoin,
tocopherol.
Οδηγίες χρήσης
Πριν από κάθε εφαρμογή καθαρίστε την πάσχουσα περιοχή με φυσιολογικό ορό. Η
ποσότητα και ο αριθμός των ημερήσιων εφαρμογών εξαρτάται από την κλινική εικόνα των
βλαβών και το χρόνο απορρόφησης της κρέμας. Συνιστώνται 2 εφαρμογές την ημέρα.
Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά της κρέμας.
Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις
Η ταυτόχρονη χρήση άλλων προϊόντων στο ίδιο σημείο, μπορεί να περιορίσει την
αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια του προϊόντος. Μετά τη χρήση, μη μολύνετε το
περιβάλλον. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25οC, σε ξηρό μέρος μακριά
από πηγές φωτός και θερμότητας. Να φυλάσσεται σε θέση που δε βλέπουν και δεν

προσεγγίζουν παιδιά. Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν εάν η συσκευασία δεν είναι
άθικτη. Για εξωτερική χρήση μόνο. Μη καταπίνετε το προϊόν. Σε περίπτωση κατά
λάθος κατάποσης, αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν
μετά την ημερομηνία λήξης.
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