
Засіб для відновлення шкірного бар’єру при псоріазі

Дермалекс Псоріаз
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш перед застосуванням Дермалекс Псоріаз. Для досягнення найкращих результатів 
точно дотримуйтесь інструкцій для застосування. 
·  Зберігайте цей листок протягом всього курсу лікування, бо у Вас може виникнути потреба прочитати його повторно. Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування засобу, 
зверніться до лікаря або фармацевта. 

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

Склад
Алюмосилікати модифіковані, комплекс мінералів лужноземельних оптимізований для лікування псоріазу, вода очищена, вазелін білий, спирт цетеариловий, парафін рідкий, полісорбат 
60, спирт етиловий, метил 4-гідроксібензоат.

Що таке Дермалекс Псоріаз та для чого він використовується?
·  Дермалекс Псоріаз призначений для застосування у пацієнтів віком від 14 років з симптомами псоріазу легкого та середнього ступіню тяжкості. Дермалекс Псоріаз є виробом медичного 
призначення, який стимулює відновлення пошкодженого епідермального бар’єру. Дермалекс Псоріаз зменшує симптоми псоріазу шляхом регуляції процесів поділу та дозрівання клітин 
епідермісу. Засіб активує власні відновні механізми  шкіри та укріплює епідермальний бар’єр, створює захисний шар на поверхні шкіри і запобігає втраті вологи.

·  Дермалекс Псоріаз є дерматологічним засобом для лікування псоріазу шкіри, зокрема, таких симптомів, як лущення, свербіж, почервоніння,  сухість, огрубіння та потовщення шкіри.
·  Дермалекс Псоріаз може використовуватись як в якості засобу зовнішньої монотерапії, так і в комбінації з  УФО, ваннами та TOMESA- терапією для підвищення ефективності лікування, 
або ж після курсу фармакотерапії з метою підтримки ремісії.

·  Дермалекс Псоріаз рекомендований як пацієнтам зі шкірними проявами псоріазу, так і пацієнтам в період ремісії для покращення стану шкіри.
·  Дермалекс Псоріаз не має обмежень за частотою та тривалістю застосування. 
·  Дермалекс Псоріаз розроблений та клінічно перевірений дерматологами.
·  Легко вбирається, не забруднює одяг.

Що потрібно знати до початку застосування Дермалекс Псоріаз 
·  Дермалекс Псоріаз показаний пацієнтам з 14-річного віку та може використовуватись для шкіри будь-якого типу. 
·  Дермалекс Псоріаз не містить стероїдів (кортизону), дьогтю та його похідних, аналогів вітаміну D3 та кератолітичних речовин (таких, як саліцилова кислота).
·  В особливих випадках, коли уражено від 40% шкіри, або в період вагітності, застосування засобу можливе тільки за призначенням лікаря.
·  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 Псоріаз не спричиняє синдрому відміни після припинення застосування. Даних про побічні ефекти, за винятком слабкого відчуття печіння у перші дні застосування, не 
зафіксовано. Дермалекс Псоріаз не має фотосенсибілізуючої дії, не викликає атрофії та порушення пігментації шкіри.

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

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

Як застосовувати Дермалекс Псоріаз? 
Завжди застосовуйте Дермалекс Псоріаз 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.
·  Нанесіть тонкий шар крему на уражені ділянки шкіри. Повторюйте нанесення 2-3 рази на день (а також після купання, прийняття душу чи миття рук).
·  Дермалекс Псоріаз на має обмежень за частотою та тривалістю використання.
·  У випадку надзвичайної сухості або свербежу шкіри після аплікації Дермалекс Псоріаз рекомендується нанести гіпоалергенний зволожувальний крем без запаху, що забезпечить 
додатковий захист ураженої ділянки.

·  У перші дні застосування засобу Дермалекс Псоріаз можуть виникати відчуття слабкого печіння або поколювання. Щоб зарадити цьому, уважно прочитайте розділ “важлива інформація”, 
що наведений нижче.

Важлива інформація про випадки слабкого печіння або поколювання при застосуванні засобу.
·  У перші дні застосування Дермалекс Псоріаз рекомендовано наносити засіб на вологу шкіру. Розчиніть невелику кількість крему  в теплій воді та нанесіть на пошкоджені ділянки шкіри. 
Після нанесення можливе відчуття легкого печіння або поколювання - це є цілком нормальним явищем.

·  Дермалекс Псоріаз розчиняється у воді, тому повторюйте нанесення крему після кожного миття уражених ділянок.
· Не розчісуйте шкіру, що свербить. Завжди коротко підстригайте нігті, щоб запобігти інфікуванню уражених ділянок шкіри.
·  Ніколи не наносьте Дермалекс Псоріаз на відкриті рани або на рани, що утворились в результаті розтріскування або розчісування шкіри.
· Рекомендовано носити вільний одяг, виготовлений з натуральних тканин. Натуральні тканини добре вбирають піт, виділення сальних залоз, тощо.
·  Уникайте контакту засобу з очима та статевими органами. У випадку, якщо контакт все ж таки трапився, ретельно промийте їх теплою водою.
·  Увага, якщо при використанні засобу виникло стійке подразнення або алергічна реакція при застосуванні засобу, припиніть його використання та зверніться до лікаря.

 ·  Тільки для зовнішнього застосування.
 · Не наносити на відкриті рани.
 ·  Зберігати у недоступному для дітей місці.
 ·  У випадку тривалого подразнення або виникненні алергічної реакції при використанні засобу його застосування слід припинити.

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