
Návod na použití: DEXERYL® krém
Zdravotnický prostředek

Co DEXERYL® krém obsahuje?
Glycerol, bílý měkký parafín, tekutý parafín, 
glycerolmonostearát, kyselina stearová, 
dimethikon, makrogol 600, trolamin, akryla-
mid / akryloyldimethyltaurátový kopolymer, 
isohexadekan, polysorbát, pentylenglykol, 
ethylhexylglycerin, karbomer, čištěná voda.
Tuba o obsahu 250 g nebo 500 g.

Na co se DEXERYL® krém používá?
Používá se jako ochranný krém na pokožku 
s příznaky a projevy suché kůže (xerózy) 
zejména provázející různé kožní problémy 
(např. atopickou dermatitidu, ichtyózu...).

Jak DEXERYL® krém působí?
Složení krému DEXERYL® bylo vytvořeno 
za účelem zlepšit příznaky a projevy suché 
kůže (xerózy):
- Filmogenní účinek měkkého bílého  
 parafínu a tekutého parafínu:
• Zabraňuje odpařování, a působí tak proti  
 dehydrataci (ztrátě vody)
• Působí jako bariéra chránící proti vnějšímu  
 poškození
- Hydratační účinek glycerolu navíc pomáhá  
 udržovat vyváženou vlhkost kůže.
Díky svému složení DEXERYL® napomáhá 
ke zmenšení podráždění kůže a zabraňuje mu.

Jak se DEXERYL® krém používá?
Krém je určen pouze k vnějšímu použití. Na 
poškozenou pokožku aplikujte krém jednou 
či dvakrát denně v tenké vrstvě, pokud je 

to nutné, aplikujte krém na postižená místa 
častěji, ne však více než 6krát denně.
Po každém použití tubu pevně uzavřete.

Kdy se DEXERYL® krém nesmí používat?
DEXERYL® krém nepoužívejte, pokud jste 
na některou ze složek krému alergický/á 
(přecitlivělý/á).
Vzhledem k nedostatku potřebných informa-
cí se nedoporučuje používat krém společně 
s jinými místně aplikovanými přípravky. 
Máte-li nějaké pochybnosti, požádejte  
o radu lékaře.

Upozornění a opatření pro použití:
Neaplikujte na poraněná místa, na sliznice  
a do očí.
Neužívejte vnitřně.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka  
o všech nežádoucích vedlejších účincích.
Pokud se domníváte, že po použití tohoto 
přípravku došlo k závažné nežádoucí reakci, 
nahlaste to prosím příslušnému úřadu  
a výrobci přípravku.

Speciální požadavky na uchovávání:
Uchovávejte při teplotách nižších než 30°C.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby 
jeho použitelnosti uvedené na tubě.
Po otevření spotřebujte do 6 měsíců.
Rok přidělení CE označení: 2018.
Poslední aktualizace návodu na použití: 
05/2019.
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