
KAdermin  
                             cream 
SCX TECHNOLOGY  
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 
Το ιατροτεχνολογικό προϊόν KAdermin Cream 
συνιστάται για την αντιμετώπιση μικρών πληγών, 
κοψιμάτων, ελασσόνων εγκαυμάτων και  εκδορών 
(π.χ. γρατζουνιές).   

Το KAdermin Cream δημιουργεί ένα 
προστατευτικό φραγμό, ο οποίος ενισχύει τη φυσική 
ανάπλαση των ιστών: 

 συνεισφέροντας στην αποκατάσταση των 
φυσιολογικών συνθηκών που απαιτούνται για 
τη φυσική ανάπλαση του δέρματος 

 δημιουργώντας ένα περιβάλλον που 
προστατεύει από μικροβιακή επιμόλυνση 

Το υαλουρονικό οξύ προάγει την ενυδάτωση των 
ιστών, ενώ οι ιδιότητες της διμεθικόνης 
συμβάλλουν στη δημιουργία  προστατευτικού φιλμ. 
Το σύμπλεγμα SCX, που αποτελείται από διοξείδιο 
του πυριτίου ενεργοποιημένο με ιόντα αργύρου και 
χρωρεξιδίνη, προσφέρει αντιμικροβιακή δράση και 
προστασία από επιμόλυνση της πάσχουσας 
περιοχής. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
1. Πριν από τη χρήση, καθαρίστε και στεγνώστε 
καλά την πάσχουσα περιοχή.  
2. Εφαρμόστε την απαραίτητη ποσότητα κρέμας 
στην πάσχουσα περιοχή.  
3.Μετά τη χρήση, μην απλώσετε το προϊόν. Αφήστε 
την κρέμα να στεγνώσει φυσικά, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα συνεχές προστατευτικό φιλμ.  
4. Εφαρμόστε το προϊόν μία με δύο φορές (1-2) την 
ημέρα. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

 Για εξωτερική τοπική χρήση μόνο. Μην 
καταπίνετε. 

 Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε 
περίπτωση επαφής ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό. 

 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε παιδιά 
ηλικίας μικρότερης των 3 ετών.  

 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν εξ’ αρχής η 
συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραμμένη. 

 Μην αποστειρώνετε τη συσκευασία. 

 Κλείστε προσεκτικά το προϊόν με το καπάκι 
μετά από κάθε χρήση. 

 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το πέρας 
της ημερομηνίας λήξης, που αναγράφεται στη 
συσκευασία. 

 Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση 
οποιασδήποτε ασυνήθιστης δερματικής 
αντίδρασης. 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:  
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση  
υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα 
συστατικά του.  Δεν έχει αναφερθεί καμία 
περίπτωση υπερδοσολογίας ή αλληλεπίδρασης 
με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα. 
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:   
Water, Cetylstearyl ethylhexanoate, Isopropyl 
myristate, Steareth-2, Steareth-21, Cetearyl 
alcohol, Glycerin, Panthenol, Sweat almond 
oil, Butyrospermum parkii, SCX (Silicon 
Dioxidide functionalized with Silver Ions and 
Chlorexidine), Dimethicone, Aloe barbadensis 
leaf juice, Olea europaea fruit oil, L-lysine, L-
proline, L-leucine, Glycine, Hydrogenated 
phosphatidylcholine, Pentylene glycol, 
Squalane, Ceramide NP, Sodium jaluronate 
0,2% 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
Σωληνάριο που περιέχει 15ml κρέμας 
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Κατασκευαστής: PAVIA FARMACEUTICI 
s.r.l., Via Vistarino 14, 27010 Copiano (PV) , 
Italy 
 
Επίσημος Αντιπρόσωπος: ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, Λ. Συγγρού 110, 
117-41  Αθήνα, Τηλ.: 210 9242622, Φαξ: 
2118007674 
                                   
Διακίνηση:  S.M. PHARMACEUTICALS, 
Π. Νικολαϊδη 23Α, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, 
Αττική,  Τηλ: 210 4812539, Φαξ: 210 4080105 
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