
Засіб для відновлення шкірного бар’єру при подразненні шкіри

Дермалекс Контакт Лікування контактного дерматиту

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш перед застосуванням Дермалекс Контакт. 
Для досягнення найкращих результатів точно дотримуйтесь інструкцій для застосування.
·  Зберігайте цей листок-вкладиш протягом всього курсу лікування, бо вам може знадобитись ознайомитись з ним повторно. Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування 
засобу, зверніться до лікаря або фармацевта.

· Якщо при застосуванні засобу симптоми захворювання не зменшуються, або виникли будь-які побічні ефекти, проконсультуйтесь з лікарем. 

Склад
Алюмосилікати модифіковані, комплекс  мінералів лужноземельних оптимізований для лікування контактного дерматиту, комплекс церамідів, ідентичних шкірним, вода очищена, 
гліцерол, гліцерил стеарат, кокогліцериди, спирт цетиловий, ізопропілу міристат, цетеарет-20, цетеарет-12, спирт цетеариловий, цетил пальмітат, кислота дегідрооцтова, спирт бензиловий. 

Що таке Дермалекс Контакт та для чого він використовується? 
·  Дермалекс Контакт застосовують як при алергічному, так і при простому контактному дерматиті (подразненні шкіри). 
·  Дермалекс Контакт призначений для застосування у пацієнтів віком від 6 років з симптомами контактного дерматиту легкого та середнього ступіню тяжкості. Дермалекс Контакт є 
виробом медичного призначення, який стимулює відновлення пошкодженого епідермального бар’єру. Засіб активує власні відновні механізми шкіри та створює додатковий бар’єр, який 
захищає шкіру від пошкоджуючих агентів - зокрема, шкідливих мікроорганізмів, тощо. Засіб також містить компоненти, які компенсують дефіцит природних церамідів, характерний для 
дерматиту, зволожують і пом’якшують шкіру.

·  Дермалекс Контакт є дерматологічним засобом для лікування контактного дерматиту, зокрема, таких симптомів, як свербіж, почервоніння, ерозії, мокнуття, сухість, лущення та огрубіння 
шкіри.

·  Засіб випускається у формі крему для нанесення на шкіру.
·  Дермалекс Контакт рекомендований як для позбавлення від симптомів контактного дерматиту, так і для контролю стану шкіри після досягнення покращення.
·  Дермалекс Контакт розроблений та клінічно випробуваний дерматологами.

Що потрібно знати до початку застосування Дермалекс Контакт  
·  Не застосовують у дітей віком до 6 років. 
·  Засіб не містить кортикостероїдів, інгібіторів кальциневрину, каннабіноїдів, штучних барвників та парабенів.
·  У випадках тяжкого та надгострого перебігу контактного дерматиту застосування засобу можливе тільки після консультації дерматолога.
·  Повідомлень про алергічні реакції при використанні засобу в період клінічних випробувань та після них  не зафіксовано.
·  Повідомлень про несумісність або перехресні алергічні реакції в період клінічних випробувань та після них не зафіксовано. 
·  Не було повідомлень про виникнення значних або незначних побічних ефектів під час та після клінічних випробувань засобу. 
·  Дермалекс Контакт не спричиняє синдрому відміни після припинення застосування. Дермалекс Контакт не має фотосенсибілізуючої дії, не викликає атрофії та порушення пігментації 
шкіри.

·  Якщо Ви використовуєте ще будь-які засоби лікування дерматиту, перед початком комбінованого лікування Дермалексом Контакт проконсультуйтесь з лікарем, щоб уникнути небажаних 
ефектів. 

·  Дермалекс Контакт не забруднює одяг, не викликає зміни кольору або знебарвлення шкіри шкіри.

Як застосовувати Дермалекс Контакт?
Завжди застосовуйте Дермалекс Контакт згідно з інструкціями, що наведені в цьому листку-вкладиші. У випадку будь-яких сумнівів проконсультуйтесь з лікарем або фармацевтом. 

Iнструкція для застосування
·  Перед початком застосування зніміть алюмінієву прокладку, що міститься під пластиковим ковпачком.
·  Обережно промийте уражену ділянку шкіри теплою водою та, за необхідності, спеціальним лосьоном для очищення шкіри.
·  Нанесіть тонкий шар крему на шкіру. Повторюйте нанесення 2-3 рази на день (а також після купання, прийняття душу чи миття рук).
·  Дермалекс Контакт на має обмежень за частотою та тривалістю використання.
·  У випадку надзвичайної сухості або свербежу шкіри після аплікації Дермалекс Контакт рекомендується нанести гіпоалергенний зволожуючий крем без запаху, що забезпечить додатковий 
захист ураженої ділянки.
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Важлива інформація
·  У перші 2-3 днів застосування крем слід наносити на вологу шкіру. Дермалекс Контакт розчиняється у воді, тому після кожного миття ураженої ділянки нанесення слід повторити. 
·  Не дряпайте шкіру, яка свербить. Завжди коротко підстригайте нігті, щоб запобігти інфікуванню та подразненню шкіри. 
·  Рекомендовано носити вільний одяг, виготовлений з натуральних тканин. Натуральні тканини добре вбирають піт,  виділення сальних залоз, тощо. 
·  Уникайте контакту засобу з очима. У випадку, якщо крем потрапив у вічі, ретельно промийте їх теплою водою. 

 ·  Тільки для зовнішнього застосування 
 ·  Не наносити на відкриті рани

 ·  Зберігати у недоступному для дітей місці
 ·  У випадку тривалого подразнення або виникненні алергічної реакції при застосуванні засобу, зверніться до лікаря.

Як зберігати засіб Дермалекс Контакт
· Зберігати при кімнатній температурі (25°C). Для забезпечення гіпоалергенних властивостей Дермалекс Контакт містить мінімально можливу кількість консервантів та стабілізаторів. 
·  Не розташовувати засіб біля джерел тепла чи на прямому сонячному світлі. Продукт необхідно використати до закінчення терміну придатності, що зазначений на упаковці та тубі.

Засіб запатентований

 Виробник:
Пернікс Фарма Фармасьютікал 
Меньюфекчерінг Лтд., H-8900, 
Залегерцег, Камілла у.3, Угорщина 
для Чефаро Айленд Лтд., 1 пов., Блок 
А, Кресцент Білдинг, Норсвуд Офіс 
Парк, Дублін 9, Ірландія
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Застосовувати згідно з інструкцією 

Є застереження, прочитайте 
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