HENDER
Tel:
Mail:
Web:
Web:

medical Kft.
+36/30-916-61-72
info@silimed.hu;
www.silimed.hu;
www.gyomorballon.hu
http://www.facebook.com/mellplasztika.SILIMED

MEDGEL
Használati útmutató, leírás

A MedGel és MedGel lap, egy puha, víztaszító, légáteresztő képességű szilikon zselé, amely
öntapadó, egy láthatatlan kötés, ami finom hártyát képez a bőrön.
Kétféle kiszerelésben kapható: szilikon gél lap, és hagyományos tubusos formában. A
meglévő hegek kezelésére és megelőzésre is alkalmas.
A MedGel lapoknak négy formája létezik: fordított „T” lap (négyzet, téglalap), csík, korong
alak. Az alábbi táblázatban látható:
Ábra

Hivatkozás sz.

Forma

Csomagolás egység

Méret

1240-013I2

Fordított “T”

2

34 x 9,5 cm

6

10 x10 cm

1

10 x 10 cm

1240-010H
1240-010I1

Lap

1240-016I1

Lap

1

10 x 5 cm

1240-011H
1240-011I1
1240-011I2

Csík

12
1
2

30 x 2 cm
30 x 2 cm
30 x 2 cm

12

 70 mm

2

 70 mm

1

15 g

1240-012H
1240-012I2
1230-015

Korong
Zselé

Az orvos feladata a megfelelő típus kiválasztása a legmagasabb szintű klinikai és esztétikai
szempontok figyelembevételével.
Összetétel: A felhasznált alapanyagok, többek közt polixiloxan és oligomerikus sziloxán,
orvosilag és biológiailag is biztonságosak, mindenben megfelelnek a nemzetközi
követelményeknek. A gyártás környezetvédelmi körülményeit és a gyártástechnológiát
minőségbiztosítási rendszerben ellenőrzött, összhangban az {FDA ([GMP])} és az ANVISA által
előírt Orvosi Termékek Gyártási Gyakorlatával, valamint az ISO 9001 és ISO 13485 számú
normákkal.
A szilikon színárnyalata az opálos szürkétől az áttetsző sárgáig terjedhet.
A MedGel lapok tapadási foka különböző lehet.
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Kiszerelés: A MedGel lapok nem steril műanyag csomagolásban kaphatók 1, 2, 6, 10, vagy 12
darabos kiszerelésben. A zselé 15 g grammos tubusos csomagolásban. A külső papírdobozon
található: a termék leírása, hivatkozási száma, darabszám, vonalkód, a gyártási dátum és az
érvényesség ideje.
Leírás: Sebhelyek keletkezhetnek sebészeti beavatkozások, balesetek, égési sérülések,
lézerkezelések, kozmetikai hámlasztás vagy dermabrázió során. A hipertrófiás heg az eredeti
sebszövet határain belül marad, míg a keloidos heg a sebgyógyulásnál ezeket a határokat
túllépi. Létezik még az erythema, amely a bőr abnormális pirosodását jelenti. A hipertrófiás
heg kimetszése sokszor javít, de a keloidos heg csupán kimetszéssel való kezelése gyakran
csak ront a helyzeten és a sebhely még nagyobb keloiddal gyógyul. A szilikongél és szilikongél
lap a meglévő hegek kezelésére és megelőzésre is alkalmas. Különböző műtéti hegek (pl.
plasztikai, has, szív műtétek, császármetszés) égések, pattanások, vágások, tetoválások,
harapások nyomainak eltüntetésére, halványítására is kiválóan megfelel. Minél frissebb a
hegesedés, annál jobb eredmény várható.
A MedGel lapok javasolt alkalmazása:
Lap alak: széles, elterjedt hegesedésekre, pl. égési sérülések
Csík alak: vonal formájú hegekre, pl. has plasztikából,
emlőplasztikából, császármetszésből, szív műtétből eredőekre

nagyobbító,

kisebbítő

Korong alak: kerek formájú hegekre, pl. emlőnagyobbító, kisebbítő műtétek, ciszták kivétele
után
Fordított „T” alak: pl. emlőkisebbítő műtétek után
A MedGel tubusos zselé: keloidok, erythema megelőzésére, kezelésére, hipertrófiás hegekre,
nehezen elérhető (pl. fül mögött), nyílt helyekre (pl. kéz, arc, nyak) ajánlott. A zselé, az
oxigénnel kapcsolatba kerülve, tartós, gázáteresztő filmréteget alkot. Az a tulajdonsága,
hogy sminket lehet rátenni kivételesen alkalmas az arcon való használatra. Naponta legalább
kétszer javasolt, vékony rétegben alkalmazni, varratszedést követően, vagy akár évekkel
azután.
A MedGel növeli a komfortérzetet, diszkrét, könnyen felkenhető.
Ellenjavaslat: A szilikongél és szilikongél lap termékeket friss vagy nyílt sebeken
reepitalizáció előtt nem lehet használni. Sebgyógyulási rendellenességek, fertőzések
esetében, bőrre használt krémekkel, szemkörnyéken vagy nyálkahártyán nem lehet a
szilikongél és szilikongél lap termékeket alkalmazni.
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Figyelmeztetés
A termék szembe ne kerüljön. Kisgyermekek előtt elzárva tartandó.
A MedGel lap és zselé csak tiszta, száraz, lemosóktól és krémektől mentes bőrfelületen
alkalmazható. Használat során ritkán előfordulhat viszketés, bőrpír, pattanások kialakulása,
ez esetben a termék használatát fel kell függeszteni és javasolt szakorvossal konzultálni.
MedGel lapok használata
A minél jobb eredmény elérése érdekében, a lapokat naponta min. 12 óráig javasolt
alkalmazni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alaposan tisztítsa meg a befedni kívánt felületet.
A MedGel lapot vegye ki a csomagolásából.
Vágjon a heget teljesen befedő darabot.
Húzza le a védőfóliát.
A lapot az öntapadós felével helyezze a hegre.
Ha szükséges rögzítse ragtapasszal vagy hálóval, de ne túl szorosan.
Minden nap semleges kémhatású szappanos, langyos, bő vízzel tisztítsa meg a
MedGelt. Ne használjon mosószert.
8. Miután megszáradt helyezze vissza az alaposan megtisztított kezelendő bőrfelületre.
9. Húsz alkalom után ajánlott a MedGel lap cseréje.
A MedGel tubusos zselé használata
1. Alaposan tisztítsa és szárítsa meg a befedni kívánt felületet.
2. Vékony rétegben vigye fel a zselét. Ez egy átlátszó, víztaszító réteget képez a bőrön.
3. Naponta legalább kétszer ismételje meg az optimális eredmény elérésért.
A termék ruhára ne kerüljön, mert foltot hagy.
Fontos tudnivalók
A MedGel használata előtt javasolt orvosa véleményének kikérése.
A terméket csak ép, sértetlen csomagolás felbontása után használja.
A MedGel lapok porral, szőrrel, olajokkal, krémekkel ne érintkezzenek.
A már kibontott MedGel lapokat tiszta száraz helyen, a csomagolásba visszahelyezve tárolja.
A termék csomagolása nem steril, tisztántartása (bő, semleges kémhatású, szappanos vízzel)
a felhasználó feladata. Ne alkalmazzon érdes felületet tisztításukkor.
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Kedvezőtlen mellékhatások
Használat során ritkán előfordulhat viszketés, bőrpír, pattanások kialakulása, ez esetben a
termék használatát fel kell függeszteni és javasolt szakorvossal konzultálni.
Tartósság
A MedGel lapokat ajánlott húsz alkalom után kicserélni. Gyakoribb cserére lehet szükség, ha
a heg hajlatban (pl. könyök, térd), vagy dörzsölésnek kitett helyen van.
Tárolás, szállítás
A SILIMED cég termékei és termékcsomagolásai ellenállóak, és betartva a csomagoláson
található utasításokat, szobahőmérsékleten tárolva, nem károsodhatnak. Ne szállítsák, vagy
tárolják őket együtt más, olyan típusú anyagokkal, melyek fizikai vagy vegyi károsodásokat
okozhatnak a termékben.
Garancia
A SILIMED cég bármely termékét kicseréli, amelynek hibája bizonyíthatóan gyártásból ered,
feltéve, ha a kellő módon visszaszolgáltatott terméket előzetesen beszerző beazonosításra
kerül, valamint a terméket a cég laboratóriumában bevizsgálta.
A fentebb felsorolásra került kedvezőtlen mellékhatások, a helytelen alkalmazás és a
színárnyalatok meglévősége, melyről a „Összetétel” c. fejezetben volt szó, nem tekinthetők
termékhibának.
A SILIMED cég termékek utáni jótállása nem vonatkozik olyan esetekre, amikor az orvos vagy
a páciens önhatalmúlag a termékcsere mellett dönt.
Nyomon követés
A SILIMED cég minden egyes egységcsomagról, az alapanyagokról, a gyártási folyamat
lépéseiről, a környezetvédelmi körülményekről, a minőségellenőrzés lefolytatásáról és
annak, próbáiról pontos feljegyzéseket vezet, minden egyes terméket egyedi számmal
ellátva, mely később bármikor minden kétséget kizáróan azonosíthatóvá teszi azt. Ezért
fontos, hogy a terméket érintő bármely panaszt kísérje a reklamált termék LOT száma is,
mely a csomagoláson megtalálható.
Információ, rendelés:
info@silimed.hu
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