URGO FILMOGEL ZA KOŽNE RAZPOKE
Navodilo za uporabo

Tekoča obloga, pripravljena za takojšnjo uporabo, za oskrbo kožnih razpok na dlaneh.
Kaj so kožne razpoke?
Kožne razpoke nastanejo zaradi izsušenosti ali zadebeljevanja kože in so na površini kože
lahko različno globoke.
Vzroki za njihov nastanek so predvsem izpostavljenost toploti, mrazu, različnim agresivnim
detergentom ali drgnjenje.
Kako Urgo filmogel za kožne razpoke deluje?
Urgo filmogel za kožne razpoke ima edinstveno sestavo, obogateno z oljem iz pšeničnih
kalčkov (vir vitamina E), ki ustvarja ugodne pogoje za obnovo kože.
Po nanosu tvori prozorno in gibljivo filmsko plast, ki:
 ŠČITI pred zunanjimi dejavniki
 ZAPOLNI RAZPOKO IN PREPREČUJE NJENO PONOVNO ODPRTJE
 LAJŠA bolečino
 POSPEŠUJE CELJENJE
 JE VODOODPORNA
Navodilo za uporabo:
Filmogel nanesite z lopatico tako, da zapolnite in prekrijete razpoko po njeni celotni dolžini.
Pustite nekaj sekund, da se osuši.
Filmogel nanašajte 2- do 3-krat na dan, dokler se prizadeto področje popolnoma ne zaceli.
Stekleničko po uporabi tesno zaprite.
Filmsko plast lahko po potrebi odstranite. To storite tako, da na obstoječo filmsko plast
kanete eno kapljico filmogela in takoj zbrišete s suho gazo.
Neoporečnost izdelka je zagotovljena z njegovo sestavo; po uporabi lopatice ni treba očistiti.
Priporočljivo je, da izdelek uporabite v šestih mesecih po prvem odprtju.
Sestavine:
Olje pšeničnih kalčkov, nitroceluloza, izopropilalkohol, etilacetat, alkohol,
hidroksipropilceluloza, ricinusovo olje.

Kontraindikacije:
Ne uporabljajte na okuženih ranah, glivičnih okužbah, opeklinah ali krvavečih ranah.
Ne uporabljajte na sluznicah (še posebej ustnicah).
Študije pri nosečnicah in doječih materah niso bile narejene, zato uporaba izdelka pri teh
dveh skupinah ni priporočljiva.
Opozorila:
Samo za uporabo na koži.
Izdelek mora nanesti odrasla oseba.
Nanašajte samo na manjše rane.
Shranjujte nedosegljivo otrokom!
Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od treh let.
Med uporabo izdelka, oziroma dokler se povsem ne posuši, ne smete kaditi. Prav tako ne
smete kaditi v bližini odprte stekleničke.
Pri nanosu lahko zaznate kratkotrajen pekoč občutek.
Če ste v dvomu, se posvetujte s farmacevtom.
Izdelka ne smete zaužiti.
Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Izdelek draži oči.
Izdelek lahko uporabljajo sladkorni bolniki le po predhodnem posvetu z zdravnikom.
Shranjevanje:
Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži.
Shranjujte ločeno od ognja ali drugih virov vžiga.
Shranjujte pri temperaturi do 25 ⁰C.
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