Gebruiksaanwijzing NewGel+UV® siliconengel
Omschrijving
NewGel+UV® biedt de eerste littekenbehandeling die medische
siliconengel combineert met een chemisch vrije UV-bescherming.
Deze sneldrogende siliconengel helpt om littekens gladder en
zachter te maken en roodheid, jeuk en irritatie te verminderen.
De toegevoegde UV-bescherming voorkomt verdere verkleuring en
beschadiging van het gevoelige littekenweefsel, als gevolg van
(kortstondige) blootstelling aan direct zonlicht. NewGel+UV®
irriteert niet en is vrij van chemische ingrediënten. NewGel+UV®
wordt niet door de huid opgenomen, maar blijft als dun laagje
aanwezig op de huid. Hierdoor is het veilig in gebruik.
•
•
•

Geschikt voor alle huidtypen
Veilig te gebruiken bij kinderen
Vermindert irritatie en jeuk veroorzaakt door littekens

NewGel+UV® siliconengel vormt na droging een dun, flexibel en
watervast laagje op de huid. Het dient als een beschermende
barrière en creëert een omgeving voor optimale en minimale
littekenvorming. De siliconengel dient twee keer per dag te worden
aangebracht op het littekengebied. Bij voorkeur in de ochtend en
avond en 15 minuten voor blootstelling aan de zon.
Newgel+UV® siliconengel kan gedurende de gehele duur van de
littekenbehandeling gebruikt worden en kan eventueel ook
gecombineerd worden met andere NewGel+® siliconen producten.
Gebruik NewGel+UV® siliconengel echter nooit onder de NewGel+®
siliconen verbanden/pleisters, hierdoor kunnen de
verbanden/pleisters loslaten en zal de werking verminderen.

Actieve ingrediënten
Zinkoxide 20%.....................................................................UV-bescherming
Inactieve ingrediënten
Gepolymeriseerd siloxaan (siliconengel), C12-15 Alkyl Benzoaat,
Polyhydroxystearic Acid
Gebruik
NewGel+UV® siliconengel helpt bij het verbeteren van littekens en
voorkomt verbranding en verkleuring van het litteken veroorzaakt door
zonlicht.
Waarschuwingen
• Alleen voor uitwendig gebruik
• Buiten bereik van kinderen bewaren
• Alleen gebruiken op een volledig gesloten huid. Niet gebruiken in of
op de ogen. Spoel met water om te verwijderen. Stop het gebruik en
raadpleeg uw arts indien de gel uitslag veroorzaakt.
Gebruiksaanwijzing
• Was en droog het littekengebied.
• Tweemaal daags dun en gelijkmatig aanbrengen op het littekengebied,
15 minuten voor blootstelling aan zonlicht. Laten drogen.
• Opnieuw aanbrengen is aanbevolen na zwemmen en zweten.
Raadpleeg uw arts voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 maanden.
Verdere informatie
Bewaren bij een temperatuur tussen de 15°C en 27°C. Vermijd overmatige
hitte en direct zonlicht.
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