I N ST R U KCJ A UŻYWA N I A
innowacyjny żel kolagenowy
na nieuszkodzoną skórę
WYRÓB MEDYCZNY
1. Co to jest wyrób medyczny RatuŻel
i w jakim celu się go stosuje?

3. Informacje ważne przed zastosowaniem
wyrobu medycznego RatuŻel

RatuŻel to żel kolagenowy przeznaczony
do stosowania miejscowego – na nieuszkodzoną
skórę.

Żel przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego, miejscowo nа nieuszkodzoną skórę.

Przeznaczenie wyrobu:
• oparzenia pierwszego stopnia, rumień słoneczny;
• zmiany spowodowane niską temperaturą;
• podrażnienia po goleniu lub depilacji;
• podrażnienia po zabiegach dermatologicznoestetycznych, w tym zabiegach laserowych,
peelingach, dermabrazji, mezoterapii bezigłowej;
• podrażnienia po radio- lub chemioterapii;
• wysuszenie i ścieńczenie skóry spowodowane
• miejscowym stosowaniem niektórych leków
(np. sterydów).
Wyrób można stosować również na powierzchowne
zmiany
skórne
(np.
wypryski,
odczyny
po ukąszeniach, zmiany zapalne i swędzące),
rozstępy, blizny (w tym blizny pooperacyjne) oraz
skórę wokół rany.
Wyrób medyczny RatuŻel zalecany jest także
do skóry wrażliwej (np. wokół oczu, okolice intymne),
atopowej, suchej lub zrogowaciałej (ręce, stopy) oraz
w profilaktyce odleżyn.
Wyrób może być stosowany pod makijaż.
Produkt przebadany dermatologicznie
i mikrobiologicznie.
2. Jak działa wyrób medyczny RatuŻel?
Działanie wyrobu oparte jest na wyjątkowych
właściwościach żelu kolagenowego, który:
• głęboko nawilża i tworzy wilgotną barierę, która
chroni skórę przed czynnikami zewnętrzymi,
reguluje zawartość wody nawet w najgłębszych
warstwach naskórka oraz wspomaga regenerację
skóry podrażnionej i zmienionej chorobowo;
• dzięki polimerowej strukturze tworzy elastyczną
warstwę ochronną, która izoluje i chroni skórę
przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą
podrażniać i nasilać objawy;
• łagodzi zaczerwienienia, podrażnienia, stany
zapalne i świąd;
• działa kojąco i zmniejsza odczucie gorąca
towarzyszące oparzeniom;
• zmiękcza, ujędrnia, wygładza i wzmacnia skórę.
Regularne stosowanie żelu рорrаwіа wygląd
skóry oraz wydłuża okres remisji zmian.

Badania nad cytotoksycznością żelu oraz testy pod
kątem reakcji alergicznych i podrażnień skóry nie
wykazały w tym obszarze jakichkolwiek
przeciwwskazań do stosowania wyrobu.
Przeciwwskazania:
• Uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek
ze składników żelu, owoce morza lub białka rybie.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy
przerwać stosowanie wyrobu oraz skonsultować
się z lekarzem.
• Nie stosować żelu nа otwarte, niezagojone rаnу,
uszkodzoną skórę і błony śluzowe.
• Nie stosować na powierzchnię uszkodzonej
skóry objętej zakażeniem.
Środki ostrożności:
• Nie zaleca się stosować wyrobu medycznego
RatuŻel na obszar skóry, na który wcześniej
zaplikowano inny preparat (np. lek).
Na zaaplikowany wyrób RatuŻel nie należy
nakładać innych рrераrаtów zawierających leki
(w tym antybiotyki, sterydy).
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
przed zastosowaniem tego wyrobu u osób
stosujących leki dermatologiczne lub inne
preparaty na skórę.
• Przed zastosowaniem wyrobu u dzieci poniżej 3.
roku życia należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.
• Unikać kontaktu z oczami ze względu na ryzyko
podrażnienia. W razie dostania się żelu do oczu,
należy je przemyć dużą ilością wody lub soli
fizjologicznej.
• Nie połykać.
• Nie stosować po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu.
• Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub
widoczne są ślady wcześniejszego otwarcia.
Stosowanie podczas ciąży і karmienia piersią:
Przed zastosowaniem wyrobu w okresie ciąży lub
karmienia piersią należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Interakcje:
Brak danych na temat oddziaływania tego wyrobu
z lekami czy innymi wyrobami medycznymi, dlatego
przed aplikacją wyrobu RatuŻel nie należy stosować
leków lub wyrobów medycznych na ten sam obszar
skóry, za wyjątkiem soli fizjologicznej lub wody.

Działania niepożądane:
RatuŻel jest dobrze tolerowany і brak jest danych
о działaniach niepożądanych ро jego zastosowaniu.
W przypadku wystąpienia objawów reakcji
alergicznych lub innych objawów niepożądanych,
należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować
się z lekarzem lub farmaceutą.
Uwaga:
• RatuŻel to wyrób niesterylny.
• Ze względów higienicznych to samo opakowanie
wyrobu nie powinno być użytkowane jednocześnie
przez inne osoby.
• Zużyty lub przeterminowany wyrób należy
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wyrobów medycznych i ich pozostałości nie należy
wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników
na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć
wyroby, których się już nie używa. Takie
postępowanie pomoże chronić środowisko
4. Jak stosować wyrób medyczny RatuŻel?
Należy zastosować się do poniższych wskazówek,
które ułatwią właściwe zastosowanie wyrobu
medycznego RatuŻel.
Należy umyć ręce przed zastosowaniem wyrobu.
Wуrób RatuŻel należy stosować wyłącznie nа czystą
skórę.
Przed nałożeniem żelu zaleca się zwilżyć skórę
wodą lub solą fizjologiczną, aby ułatwić
rozprowadzenie żelu na skórze i zapewnić
optymalne działanie.
Niewielką ilość żelu nanieść równomiernie na skórę,
najlepiej wilgotną, a następnie delikatnie wmasować
kolistymi ruchami.
Na początku stosowania żel może działać ściągająco
na skórę. Z czasem skóra ulega wysyceniu i produkt
nie powoduje efektu ściągającego.
Nałożenie zbyt dużej ilości preparatu może
powodować jego łuszczenie.
Stosować 2-3 razy dziennie.
Po użyciu szczelnie zamknąć opakowanie.
5. Jak przechowywać wyrób medyczny RatuŻel?
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu,
w temperaturze 2 – 25°C.
Chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.
Nie zamrażać.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla
dzieci.
Po pierwszym otwarciu opakowania (butelka, tuba)
– wyrób należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Zanotować datę otwarcia na opakowaniu.
6. Inne informacje
Składniki wyrobu medycznego RatuŻel:
kolagen rybi (tropokolagen), woda oczyszczona,
kwas mlekowy, fenoksyetanol, kwas benzoesowy,
kwas dehydrooctowy.
Nie zawiera SLS, SLES, parabenów, substancji
zapachowych i barwników.

Jak wygląda wyrób medyczny RatuŻel?
RatuŻel to żel barwy jasnoszarej do beżowej,
z dopuszczalną opalizacją, o charakterystycznym
rybim zapachu.
Dostępne warianty opakowań:
• butelka z tworzywa sztucznego typu Airless
z pompką dozującą – zawierająca 15, 30, 50, 100
lub 200 mL żelu;
• tuba aluminiowa z nakrętką – zawierająca 15, 30,
40, 50 lub 100 mL żelu;
• tuba laminatowa z zamknięciem typu flip-top
– zawierająca 15, 30, 40, 50, 100 lub 200 mL żelu;
• 50 lub 100 jednorazowych saszetek – zawierających po 3 mL lub 4 mL żelu.
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OBJAŚNIENIE SYMBOLI
NA OPAKOWANIU

Zajrzyj do Instrukcji używania
Przechowywać w temperaturze
pomiędzy 2ºC a 25ºC
Chronić przed światłem
słonecznym
Nie używać, jeśli opakowanie
jest uszkodzone
Użyć przed (termin ważności)
Numer serii
Wytwórca
Wyrób niesterylny
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