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CIKATRIDINA® HÜVELYKÚP 
[Használati útmutató) 

A Cikatridina® hüvelykúp egy hialuronsav-alapú, helyi alkalmazásra szolgáló készítmény. 
A mukopoliszacharidok családjába tartozó hialuronsav a sejtek közötti szövet egyik alko
tóeleme . Különösen fontos szerepet játszik a szövetgyógyulásban mivel minden regene
rációs folyamat kiindulópont ját képezi. Számos klinikai tanulmány bizonyította , hogya 
hialuronsav képes felgyorsítani és javítani a hámképződés folyamatát. 

Összetétel: nátrium-hialuronát 5 mg, centeIla asiatica olajkivonat 60 mg, körömvirág
olaj-kivonat 60 mg, aloe vera olajkivonat 60 mg, melaleuca illóolaj 2 mg , szemi szin
tetikus gliceridek, BHT. izopropil-paraben, izobutil-paraben , butil-paraben. 

Javallat: A hüvelyhám sorvadása vagy szöveti károsodása esetén a helyreáll ító mecha
nizmusok elősegítésére . A készítmény serkenti a szövetgyógyulást szülés után , nőgyó
gyászati műtétet köve tőe n, kemo- vagy sugárterápia által okozott st bvetkárosodás és 
az időskor i ösztrogénhiány következtében kialakuló hüvelyszárazság esetén . 

Ellenjavallatok: A készítmény egyes összetevőivel szembeni ismert tú lérzékenység . 

Használati utasítás: Ha az orvos másként nem rendeli , este 1 kúpot kell mélyen a hüvely
be felhelyezni. A kúp a fóliacsomagolásból - kézmosás után - a két bevágott szárny 
széthúzásával vehető ki . 

Kölcsönhatások: csak akkor használja együtt más orvostechnikai eszközzel vagy gyógy
szerrel, ha ezt előtte orvosával megbeszélte . 

Óvintézkedések: Bármilyen helyi készítmény alkalmazása - különösen ha hosszabb időn 
át történik - túlérzékenység kialakulását okozhatja : ilyen esetben szakítsa meg a keze
lést , és a megfelelő terápia megkezdése érdekében forduljon orvoshoz . Gyermekektől 
elzárva tartandó! Lenyelni nem szabad. Szembe jutása kerülendő . 

Lejárati idíí és tárolás: Ne használja a készítményt a csomagoláson feltüntetett lejá
rati idő után , ill . ha a csomagolás nyitott, vagy sérült. A dobozt szorosan lezárva, fény
től és hőtől védve, lehetőleg 4 és 25 oC között kell tárolni. 

A doboz tartalma: 10 db 2 g-os hüvelykúp 
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