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Curiosa® gél lS g • Használati utasítás 
Kériük, figyelmesen olvassa el ezt a táiékoztatót, m i el őtt elkezdené al kalmazni a készítményt! 

Mit kell Önnek tudnia a (uriosa ' gél r ől? 
A (uriosa gél színtelen, szagtalan, atlatszo gél, mely nem szmezi a bőrt es a ruhat. Fő komponense a cink
hialuronát, segédanyag ként kálium-szorbátot (tartósítószer), és karbomert (gélképző) tartalmaz, 
mikrobioló~ai tisztasága megfelel oz Európai Gyógyszerkönyv előírasainak. 
A hialuronot o bőr termeszetes es nélkülözhetetlen alkotóeleme, elősegíti o regenerálódast es biztosítja a 
sebgyógyulashoz megfelelo környezetet. Cinkkel alkotott komp~xe, a cink-hialuronát tovobbl elónyöket 
biztosit gátolio o sebfertőzest okozó mikroorganizmusok bejutását a sebbe, Segit o gyullados es foidalom 
csökkentesében, így jarul hozza o seb gyorsabb gyogyulosóhoz. 
A (urioso gél használatával visszaállíthatja bőre épségét és eltüntetheti o sérülés nyomait. 

Hogyan kell alkalmazni a (uriose ' gé lt? 

Külsőleg alkalmazandó! 

Kisebb hómsérülések (horzsolás, vógás): 
Az erintett testfelsZInt alaposan tisztítsa meg, itassa fel o nedvességet, és várjo meg, omig o verzes elmul ik. 
Vékony rétegben (kb. l mm) vigye fel o (uriasa gélt a teljes sebfelületre. Sebkezelést csak tiszto kezzel 
végezzen, és ügyeljen orro, hogya tubus ne érintkezzen közvetlenül a sebbel! Fedőkötés alkalmazasa 
általában nem szükseges. Amennyiben mégis fedni akarja a serülést, a kötszert csak a gel megszarodasa 
után helyezze fel A kezelés szükség esetén naponta többször is megismételhető. 

I. és II. fokú égési sérülések.' 
A sérült bMeiü letet azonnal hűtse le hideg folyóvíz alatt, és használja a (uriasa "gélt o fent leírtak szerint. 

Súlyosabb, régóta fennálló hámhiányok (pl. különböző eredetű bőrfekélyek, felfekvés ,egyéb krónikus 
sebek): 
Ezen esetekben a (uriasa gel alkalmazósa sebkezelesben jártas szakember felügyelete mellett ajonlott 
A seb kezelésén túl, a tünetek hotterében állo alapbetegség megfelelő orvosi kezelése és o kiegészltő 
gyógymódokra vonotkozo tanácsok betartása is szükséges (pl. fásli, gyógycipő használata, vércukorszint 
ellenőrzése, o felfekvéses beteg mozgatása stb). 
A (urioso gél hasznolato előtt fontos o seb teljes feltisztltasa, ezt súlyosabb esetekben csak szakember 
végezheti. A sebol~ megfelelő előkeslltesét követően o gelt a fent ismertetett módon kell olkolmoznL 
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Milyen nem kívánt hatásai lehetnek a Curiosa gél nek és mi a teend ő, ha ezek je lentkeznek? 
A kezeles kezdeten égo erzes, sebfajdalom, bőrplr elofordulhat, mely altalaban rövid idan belul elmulik, 
és nem indakolja a keszítmény hasznalatanak felfüggesztéset. 
Ha a készItmeny alkalmazasa soran varatlan, eddig nem tapasztalt tünet lép fel, vagy a seb begyullad, 
elfnz:Jc'~. nehanv nap utón sem rootatja a gyogyulós első jeleit, forduljon szakemberhez. 
K:io:kal Ilzsgalatok soran sulyos allapotu betegeknél nagyon ritkón előfordult kis kiterjedésű, helyi szöveti 
korosodos, mely esetekben a keszítmény alkalmazósa es o tünet megjelenése közötti ok-okozati bsszefügges 
nem volt egyertel mu 

Mikor nem szabad a Cu riosa ' gélt használni? 
A keszltmeny barmely alkotoreszével, vagy Avies (jelen esetben kakastaréj) eredetű fe herjével szembeni 
tulérzekenység eseten. 

Egyéb tudn iva lók: 
Tárolás szobahőmérsekleten. 
Hasznolat elött ellenőrizze acsomagolas sé rtetlenséget, használat utan a kupakat gondosan zárja vissza. 
Személyenkent külön-külön tubus használata javasolt. 
A készítményt csak a csomagoláson fe ltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. 
A keszítményt gyermekek elől gondosan el ke ll zá rn i. 

Meghatalmazott Képviselő az Európai Unió területén: MDCI -Arundel House, l Liverpool Gardens, Worthing, 
West Sussex BN ll l SL, United Kingdom 

Gyártó: Richter Gedeon Rt. - 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21 

A tá;ékoztató készítésének dátuma: 2004 május 

Európai szabadalom száma: EP 413016. A Curiosa a Richter Gedeon Rt. bejegyzett ved jegye. 

A csomagaláson feltüntetett szimbólumok magyarázata. 
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