
JALPLAST® Gel
Περιγραφή προϊόντος
To JALPLAST® Gel είναι ένα σκεύασμα για τοπική χρήση, στο οποίο το κύριο 
συστατικό είναι το υαλουρονικό οξύ.
Το υαλουρονικό οξύ είναι βιολογικός πολυσακχαρίτης (γλυκοζαμινογλυκάνη) 
κατανεμημένος στην εξωκυττάρια θεμέλιο ουσία των περισσοτέρων ιστών. Λόγω 
των υδρόφιλων ιδιοτήτων του, παρέχει ένα ενυδατωμένο περιβάλλον γύρω και 
ανάμεσα στα κύτταρα, διευκολύνοντας έτσι τη μετανάστευση των κυττάρων. 
Το JALPLAST® διατίθεται σε διάφορες μορφές (JALPLAST® Κρέμα, Γάζες και Gel). 
To JALPLAST® Gel είναι προτιμότερο για αισθητικούς λόγους επειδή είναι 
άχρωμο.

Σύνθεση
Κύριο συστατικό: Νατριούχο άλας του υαλουρονικού οξέος 0,2%
Άλλα συστατικά: Διάλυμα σορβιτόλης 70%, Αφυδροξικό νάτριο, 
p-υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο, p-υδροξυβενζοϊκό προπυλένιο, Carbomer 980, 
Υδροξείδιο του νατρίου, Κεκαθαρμένο νερό.

Ενδείξεις
Το JALPLAST® Gel ενδείκνυται για την αντιμετώπιση δερματικών ερεθισμών και 
βλαβών. Συγκεκριμένα, προορίζεται για την κάλυψη οξέων και χρόνιων 
τραυμάτων (εκδορές, τομές σε δότες και μετεγχειρητικές, εγκαύματα πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, αγγειακά και μεταβολικά έλκη και έλκη από κατάκλιση) 
και εξασφαλίζει ένα ενυδατωμένο περιβάλλον στο τραύμα, προστατεύοντάς το 
από εκδορές, τριβές και ξηρότητα.

Δοσολογία και Χορήγηση
Τα τραύματα ή τα έλκη πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν 
από τη θεραπεία. Επαλείψτε ένα λεπτό στρώμα gel πάνω στην επιφάνεια του 
τραύματος, δύο ή τρεις φορές την ημέρα για όχι περισσότερες από 30 
συνεχόμενες ημέρες. Η υπό θεραπεία περιοχή πρέπει να καλύπτεται με 
αποστειρωμένη γάζα και αποστειρωμένο επίδεσμο.

Αντενδείξεις
Να μην χρησιμοποιείται σε ασθενείς με διαπιστωμένη υπερευαισθησία στα 
συστατικά του προϊόντος.

Προειδοποιήσεις & προφυλάξεις 
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση φθοράς της συσκευασίας.
Να μην χρησιμοποιείται το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που 
αναγράφεται στη συσκευασία.
Η ημερομηνία λήξης ισχύει για το προϊόν που έχει διατηρηθεί στην αρχική του 
συσκευασία και σε θερμοκρασία κάτω των 30°C. 
Να απορρίπτεται 2 μήνες μετά το πρώτο άνοιγμα.
Να αποφεύγεται η άμεση επαφή του περιέκτη με το τραύμα.
Κάθε σωληνάριο JALPLAST® Gel πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα 
ασθενή, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης.
Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, θηλασμού και χρήσης σε παιδιά, συμβουλευθείτε 
τον γιατρό σας πριν τη χρήση του προϊόντος, καθώς η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα του JALPLAST® σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν 
τεκμηριωθεί.

Μετά τη χρήση, να απορρίπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία της χώρας.
Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Οι ακόλουθες τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν 
περιστασιακά: εξάνθημα στο σημείο εφαρμογής, κνησμός, αίσθημα καύσου, 
δερματικός ερεθισμός, ξηρότητα, ερύθημα, δερματίτιδα, αποχρωματισμός του 
δέρματος. Τα συμπτώματα είναι συνήθως παροδικά, ήπιας βαρύτητας και 
σπάνια απαιτούν την πρώιμη διακοπή της θεραπείας.

Αλληλεπιδράσεις 
Να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με απολυμαντικά που περιέχουν άλατα 
τεταρτοταγούς αμμωνίου διότι το υαλουρονικό οξύ μπορεί να καθιζάνει 
παρουσία τους. 

Φύλαξη
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 30°C.    

Συσκευασία
Κουτί από χαρτόνι που περιέχει ένα σωληνάριο 30g.
Κουτί από χαρτόνι που περιέχει ένα σωληνάριο 100g.

Κατασκευαστής
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