Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi
KULLANMA TALİMATI - Lütfen dikkatle okuyunuz!

MediGel®
HIZLI YARA İYİLEŞTİRİCİ
Akut ve kronik yaraların tedavisi için çinko ve demir içeren hidroaktif lipojel.
Kullanım amacı
MediGel® Hızlı Yara İyileştirici, akut yaralar (ör. sıyrık, kesik, çizik ve ısırık yaraları* ile
yırtılma ve çatlama yaraları), 1 ve 2. derecede yanıklar (kabarcık oluşumu) ile güneş
yanıklarının haricen tedavisi için kullanılan bir lipojeldir. MediGel® Hızlı Yara İyileştirici
ayrıca temizlenmiş, fazla ıslanmayan, enfekte olmamış kronik yaralarda (2. derede
dekübitüs) - burada sadece tıbbi uzman personel gözetiminde - kullanılabilir.
* Isırık yaralarında yüksek enfeksiyon riski nedeniyle ilk tedavi için mutlaka doktora
başvurulmalıdır.
Özellikler
MediGel Hızlı Yara İyileştirici jelin nemlendirici özelliklerini kremin bakım yapan
özellikleri ile birleştiren, hidroaktif özelliğe sahip, beyaz, kokusuz bir lipojeldir. Kuru ve
az eksudalı yaralarda kullanılmaya uygundur. MediGel® Hızlı Yara İyileştirici, yaranın
ıslak pansumanla iyileştirilmesi prensibini yaralı derinin optimal iyileşmesi* için birçok
açıdan karşılar. Çinko ve demir iyonlarının varlığı ile desteklenen düşük pH değeri
doğal yara iyileşme sürecini aktive eder yeni doku oluşumunu başlatır. Doğal bakım
yapan yağlar ve E vitamini zarar görmüş derinin yenilenmesini destekler. MediGel®
Hızlı Yara İyileştirici çok iyi tolere edilir ve bu sayede çocuklar da dahil olmak üzere
tüm aile fertleri tarafından kullanılabilir, ayrıca hassas ciltler için de uygundur.

MediGel® Hızlı Yara İyileştirici, kremin fiziksel özellikleri sayesinde yaranın hızla
iyileşmesi için gereken şu koşulları oluşturur*:
• Hızlı ağrı kesme ve soğutma
• Yarada yeniden uygun bir mikro klima yaratır
• Yaranın iyileşmesini destekler
• Şişkinliği azaltır
• Enfeksiyon riskini azaltır
• Yara izi oluşumunu azaltır
Kullanım bilgileri
Bir yarayı tedavi etme öncesinde ve sonrasında ellerinizi yıkayınız. Yara MediGel®
Hızlı Yara İyileştirici ile tedavi edilmeden önce özenle temizlenmelidir. MediGel® Hızlı
Yara İyileştirici’yi temizlenmiş yaranın üzerine, kenarlarını da içine alacak şekilde,
yaklaşık 2 mm kalınlığında bir tabaka halinde sürünüz (yaralar dıştan içe doğru
iyileşir). MediGel® Hızlı Yara İyileştirici yaralanmanın ilk günlerinde günde bir kaç kez
sürülebilir.
Uygulama yara tamamen iyileşene kadar iyileşme sürecinin her aşamasında
yapılabilir. Tüp içeriğini tüpün ağzını yaraya değdirmeden hijyenik bir biçimde almaya
özen gösteriniz.
Yaraya ilave koruma sağlamak açısından MediGel® Hızlı Yara İyileştirici’yi piyasada
satılan bir flaster veya sargı bezi kullanarak uygulamanızı öneririz.
Fazla ıslanmayan, enfekte olmamış kronik yaralarda (2. derede dekübitüs):
Uygulama sadece tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.
MediGel® Hızlı Yara İyileştirici cildi tahriş edici maddeler içermez ve mukoza alanı (ör.
burun) veya ağızda uygulanabilir.
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Önlemler
• MediGel® Hızlı Yara İyileştirici haricen kullanılmak için öngörülmüş olup ağızdan
alınmaz.
• İçerdiği maddelerden birine karşı bilinen bir aşırı hassasiyet olması durumunda
uygulanmamalıdır. Allerjik bir reaksiyon görüldüğünde (deride döküntü) lipojeli
kullanmaya son veriniz. Böyle bir durumda lipojeli suyla iyice yıkayınız ve bir
doktora başvurunuz
• MediGel® Hızlı Yara İyileştirici’yi göz kapaklarına ve gözlere uygulamayınız.
MediGel®'in gözle temas etmesi halinde gözlerinizi akan suyla yıkayınız ve bir
doktora başvurunuz.
• MediGel® Hızlı Yara İyileştirici’yi gümüş içeren ürünlerle veya örtücü sargı
malzemeleriyle birlikte kullanmayınız.
• Çok büyük ve çok eksudalı veya enfekte olmuş yaralarda duruma göre ek bir
tedavi gerekeceğinden MediGel® Hızlı Yara İyileştiriciyi kullanmadan önce bir
doktora danışmalısınız.
• Yara kızarır, ağrır veya şişerse ya da bir kaç gün içerisinde yarada iyileşme
görülmezse, bir doktora başvurmalısınız.
• Gebeyseniz veya emziriyorsanız, MediGel®'Hızlı Yara İyileştirici’yi yalnızca
doktorunuza danıştıktan sonra uygulamalısınız.
Etkileşimler
Ürün başka kremlerle veya merhemlerle bir arada kullanılmamalıdır.
Yan etkiler
Olası alerjik reaksiyonlar için "Önlemler" bölümüne bakınız. Kendinizde yan etkiler
oluştuğunu fark ederseniz, lütfen bunları eczacınız veya üretici firma ile paylaşınız.
Saklama talimatı
• Donmaya ve sıcağa karşı koruyunuz! Lipojeli kuru bir yerde orijinal ambalajında,
sıcaklık 5°C'nin altında ve 30°C'nin üstünde olmayacak şekilde saklayınız.
• Kullandıktan sonra tüpün kapağını kapatınız. Bunun için lütfen orijinal kapağı
kullanınız.
• MediGel®'Hızlı Yara İyileştirici’yi ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma
tarihinden sonra kullanmayınız.
• Raf ömrü:

Üretim tarihinden itibaren 3 yıl (tüp)
Üretim tarihinden itibaren 2 yıl (saşe)
• Saklama süresi: Açıldıktan sonra 90 gün (tüp)
Tek kullanımlıktır (saşe)
• Lütfen hasarlı tüpleri kullanmayınız. Tüpün ağzındaki mührün hasar görmemiş
olmasına dikkat ediniz.
• MediGel® Hızlı Yara İyileştirici çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde
saklanmalıdır!
Bileşenleri
Eser element çözeltisi (distile su, çinko, demir), oktil dodekanol, hidrojenize palmiye
gliseridleri, PEG-200 hidrojenize gliseril palmitat, setil alkol, hidroksipropil nişasta
fosfat, tokoferol, benzil alkol, metilkloroizotiazolinon, poliheksanid, silika
Ambalaj boyları
5 g, 10 g, 20 g ve 50 g tüpler ve 2 g saşe. Tüm ambalaj büyüklükleri muhtemelen
piyasada bulunmayabilir.
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