Інструкція для застосування
Гель-плівка для профілактики долонно-підошовного синдрому при проведенні хіміотерапії
Elima
Шановний пацієнте!
Уважно ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією для застосування, тому що вона містить
важливу інформацію про те, на що потрібно звернути увагу при використанні цього виробу. У
разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до лікаря або провізора.
Склад
Ізопропілміристат, стеарет-2, стеарет-21, поліпропіленгліколь-15 стеариловий ефір, масло ши,
гліцерин, алюмосилікат магнію, ксантанова камідь, етилендіамінтетраоцтова кислота, карбопол
ETD 2020 NF, гідроксид натрію, декаметилциклопентасилоксан, олія огірочника лікарського
(Borago officinalis), екстракт квіток календули лікарської (Calendula officinalis), комплекс 5
(містить антиоксиданти), пантенол, токоферол ацетат, екстракт листя зеленого чаю (Camellia
sinensis), водний екстракт губки, 2-бром-2-нітропропан-1,3-діол, вода очищена.
Лікарська форма і вміст
Elima у тубі, що містить 150 г гель-плівки.
Призначення
Elima - це гель-плівка, призначена для запобігання симптомів долонно-підошовного синдрому
(ДПС) при проведенні хіміотерапії.
Як діє Elima?
Коли незначна кількість хіміотерапевтичних речовин проступає з потом, ці речовини створюють
на поверхні шкіри велику кількість вільних радикалів. Утворені високореактивні молекули
вражають клітини і складові клітин та призводять до набряків рук і ніг, болючих запалень аж до
відкритих ран. Організм людини виробив захисну систему протидії вільним радикалам у формі
антиоксидантів. Ці антиоксиданти можуть нейтралізувати радикали ще до того, як вони
розпочнуть свою шкідливу дію. Однак при виділенні хіміотерапевтичних речовин кількість
вільних радикалів, що виникають, настільки велика, що власний захисний механізм шкіри
втрачає здатність нейтралізувати таку велику кількість радикалів. За допомогою гель-плівки
шкіра додатково отримує велику кількість різних антиоксидантів, які нейтралізують і пригнічують
дію вільних радикалів. Антиоксиданти, що містяться у гель-плівці, - це суміш різних натуральних
продуктів, які з одного боку надають шкірі високий коефіцієнт захисту від радикалів, а з іншого надходять у концентраціях, які мають корисний фізіологічний вплив на шкіру. Цей виріб також
відзначається тим, що антиоксиданти зберігають стабільність у гель-плівці протягом тривалого
часу. Антиоксиданти не проникають у шкіру, а накопичуються у вигляді захисної плівки на шкірі,
захищаючи її саме там, де виникають вільні радикали. Додатково шкіра тривалий час
забезпечується корисними олійними екстрактами, що містяться в основі гель-плівки, а отже
стає більш стійкою до долонно-підошовного синдрому.
Застереження при застосуванні і попередження
На що потрібно звернути увагу під час вагітності і годуванні груддю?
Якщо вам потрібно застосовувати виріб під час вагітності або годування груддю, робіть це лише
після консультації зі своїм лікарем, тому що досвід застосування у цьому випадку недостатній.
Якщо знадобиться використання виробу під час годування груддю, потрібно уникати того, щоб
дитина торкалася частин тіла, на які ви нанесли гель-плівку.
Коли використовувати Elima?
Гель-плівка використовується для профілактики симптомів долонно-підошовного синдрому,
який може бути частим небажаним явищем хіміотерапії. Симптоми при легкому перебігу
хвороби проявляються у вигляді набряків на поверхні долонь рук і підошов ніг, а також як
наслідок цього - відповідних неприємних відчуттів і почервоніння.
При важкому перебігу виникають порушення чутливості, відчуття болю на уражених ділянках
рук і ніг, болючі запалення.
Спосіб застосування

Розпочинати застосування гель-плівки потрібно завжди за два дні до першого циклу
хіміотерапії. На долоні і стопи потрібно нанести по 2 см гель-плівки. Рекомендується
намазувати долоні і стопи не менше трьох разів на день. Після миття і значного механічного
навантаження руки і ноги потрібно знову додатково намазати. Під час використання гель-плівки
не застосовуйте жодних інших кремів або лосьйонів для догляду за шкірою рук і ніг. Лікування
гель-плівкою потрібно продовжувати протягом всього циклу хіміотерапії і не менше 10 днів після
його припинення. Гель-плівка не призначена для нанесення на відкриті рани.
Для досягнення максимально можливого терапевтичного ефекту обов’язково потрібно
дотримуватися вищезазначених вимог.
Використання гель-плівки протягом тривалого часу є безпечним.
Після відкривання виріб потрібно використати протягом 4 тижнів.
Які небажані побічні ефекти може мати Elima?
При належному використанні гель-плівки не виявлено жодних побiчних ефектiв. Використання
гель-плівки у великій групі пацієнтів не показало жодної шкідливої побічної дії. Однак, не можна
виключати, що у дуже рідкісних випадках можуть виникнути алергічні реакції на інгредієнти, які
містяться в гель-плівці.
На що ще потрібно звернути увагу?
Через вміст комплексу антиоксидантної дії гель-плівка має колір від блідо-жовтого до
коричнюватого. Слід звернути увагу, що при контакті відповідних намазаних ділянок шкіри з
тканинами можуть з’явитися незначні плями на цих тканинах, особливо у випадку тканин білого
кольору (наприклад, білизни). Однак ці плями легко видаляються під час прання.
Зберігати всі медичні вироби у захищеному від дітей місці!
Виробник:
medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Fehlandstr. 3, 20354 Hamburg, Germany
на заводах:
medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Theaterstrasse 6, 22880 Wedel, Germany
medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Wilfried-Mohr-Strasse 1-5, 25436 Tornesch, Germany
Представник виробника:
ТОВ «МЕДАК Україна»
вул. Машинобудівників, 1,
смт. Чабани, Київська обл.,
08162, Україна
Інформація про умови зберігання та термін придатності медичного
виробу
Зберігати медичний виріб при температурі від 4°C до 25°C.
Номер серії та термін придатності продукту: дивіться на тубі.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеному на тубі.

Якщо у вас є питання або побажання, будь ласка звертайтеся за адресою:
ТОВ «МЕДАК Україна»
вул. Машинобудівників, 1,
смт. Чабани, Київська обл.,
08162, Україна

