
ARGOTIAB® KREM/ŻEL 50 ml   

Kremo-żel Argotiab jest wyrobem medycznym, którego głównym składni-
kiem jest kompleks bazujący na jonach srebra związanych kowalencyjnie  
z dwutlenkiem tytanu, którego główne działanie, w połączeniu z dimetiko-
nem, polega na tworzeniu innej niż tradycyjna (bandaże lub plastry) bariery 
przeciwdrobnoustrojowej na zmiany skórne, w ten sposób:  

•  izoluje miejsca zastosowania od zewnętrznego ataku drobnoustrojów, 

•  ogranicza kolonizację drobnoustrojów w wyniku działania barierowego  
i zapewnia najlepsze warunki do regeneracji tkanek skóry.

ZASTOSOWANIE
Kremo-żel Argotiab, dzięki działaniu przeciwbakteryjnemu, przeciwgrzy-
biczemu, przeciwdrobnoustrojowemu, jest środkiem wspomagającym  
w leczeniu i regeneracji zmian skórnych, małych ran, otarć, oparzeń i odleżyn, 
maceracji skóry spowodowanej podrażnieniem przez nietrzymanie moczu  
u osób w podeszłym wieku lub wysypki pieluszkowej u dzieci, miejsc wprowa-
dzenia cewnika naczyniowego (obwodowego i centralnego cewnika żylnego  
i tętniczego), sprzyjając prawidłowemu gojeniu.

SKŁAD 
Olej mineralny, glikol propylenowy, PEG 30, dipolihydroksystearynian, pal-
mitynian izopropylu, PPG-15 eter stearylu, izononian izononatylu, TIAB 
(kompleks jednowartościowych jonów srebra związanych kowalencyjnie  
z dwutlenkiem tytanu), chlorek benzalkoniowy, wosk pszczeli bielony, octan 
tokoferylu, dimetikon, siarczan magnezu, woda 

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1.  Przed użyciem oczyścić skórę, np. roztworem soli fizjologicznej i dobrze 
wysuszyć 

2. Nałożyć cienką warstwę żelu na zmienione miejsce 

3. Nie wmasowywać 

4. Pozostawić do samoistnego  wyschnięcia 

5. Czynność powtórzyć dwa razy dziennie 

OSTRZEŻENIA

•  Nie stosować produktu w innym wskazaniu niż podane w ulotce  
informacyjnej 

• Umyć ręce przed zastosowaniem produktu 

•  Po zastosowaniu nie masować zmienionego miejsca i pozostawić wyrób 
medyczny do naturalnego wyschnięcia; żel musi utworzyć ochronną  
cienką błonę 

•  Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu niezwłocznie przemyć 
oczy wodą. 

•  Nie stosować wyrobu medycznego po upływie terminu ważności podanego 
na opakowaniu 

•  Przechowywać w temperaturze pokojowej i trzymać z dala od źródeł ciepła 

• Nie zamrażać 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 

• Do użytku zewnętrznego – nie spożywać 

•  Nie stosować w przypadku, gdy oryginalne opakowanie jest uszkodzone  
lub otwarte

• Po użyciu zamknąć tubkę 

•  Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na składniki 

•  Przerwać stosowanie w przypadku obecności nieprawidłowych reakcji 
skórnych 

•  W przypadku długotrwałego stosowania skontaktować się z lekarzem 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania. 

Nadwrażliwość na składniki produktu. 

Nie stwierdzono przypadków interakcji z lekami i substancjami medycznymi.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać z dala od źródeł wilgoci i ciepła. 

W przypadku ekspozycji na światło słoneczne, produkt może przybrać lekko 
żółtawy kolor; nie wpłynie to na jego funkcjonalność ani trwałość.

Opakowanie 50 ml

Ulotka informacyjna produktu
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Wytwórca:  NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Mediolan, Włochy

Dystrybutor: HEXANOVA Sp. z o.o., ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki
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