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INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE – CURIOSIN® GEL   
 
 
CE ESTE CURIOSIN® Gel?   
CURIOSIN® este un gel destinat tratamentului rănilor şi pielii. Are aspect transparent, 
este inodor şi nu pătează pielea sau îmbrăcămintea. CURIOSIN® conŃine, în 
principal, hialuronat de zinc. De asemenea, conŃine carbomer (agent de gelifiere), 
sorbat de potasiu (conservant) şi apă pentru preparate injectabile. Puritatea sa 
microbiologică corespunde prevederilor Farmacopeei Europene. CURIOSIN® Gel se 
prezintă în recipiente multidoză umplute cu 15 g, 30 g sau 50 g gel.  
Constituentul principal al produsului CURIOSIN® este hialuronatul de sodiu care este 
un constituent esenŃial al pielii şi Ńesutului conjunctiv, fiind responsabil de integritatea 
şi regenerarea pielii după un traumatism. Hialuronatul de zinc, fiind un complex al 
hialuronatului de sodiu, are avantaje suplimentare.  
CURIOSIN® contribuie la vindecarea pielii afectate, prin cicatrizare rapidă sau prin 
granulare: asigură microclimatul necesar, împiedică microorganismele din mediul 
înconjurător (aerogene şi de contact) să ajungă la suprafaŃa de piele afectată şi 
contribuie la atenuarea efectelor influenŃelor dăunătoare, a durerii în rană, precum şi 
la reducerea inflamaŃiei Ńesutului. Produsul contribuie, de asemenea, la refacerea 
pielii afectate şi revenirea ei la starea şi aspectul ei natural. 
 
UTILIZARE: 
Îngrijirea şi protejarea pielii afectate sau cu probleme şi favorizarea vindecării plăgilor 
acute sau cronice. 
 
Pentru utilizarea fără prescripŃie medicală: 

• piele compromisă (de exemplu: iritaŃii cauzate de radiaŃii, uscăciune, 
descuamare) 

• răni superficiale de tipul rănilor traumatice uşoare (rosături, laceraŃii, tăieturi), 
arsuri uşoare (arsuri de gradul I şi II) 

• formă uşoară până la moderată de acnee vulgaris  
 
Pentru utilizarea sub supravegherea personalului medical: 

• plăgi cronice cum sunt ulcerul de gambă de diferite origini şi escare 
• plăgi chirurgicale (închise, intacte)/îngrijirea postoperatorie a inciziilor 

 
CUM SE UTILIZEAZĂ CURIOSIN®  
CURIOSIN® este un preparat numai pentru uz extern!  
 
Piele compromisă ori cu probleme: 
CurăŃaŃi suprafaŃa pielii cu apă şi aplicaŃi un strat subŃire de CURIOSIN®. CURIOSIN® 
poate fi utilizat în mod repetat. 
 
 
Răni traumatice uşoare: 
SuprafaŃa afectată trebuie curăŃată cu o soluŃie salină sau cu apă, aşteptând până 
când sângerarea încetează, după care se aplică un strat subŃire de cca. 1mm 
grosime de CURIOSIN® pe întreaga suprafaŃă afectată. Acoperirea rănii cu un 
pansament de protecŃie este opŃională, putându-se lăsa stratul de CURIOSIN® să se 
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usuce pe suprafaŃa pe care a fost aplicat sau se poate acoperi rana cu un 
pansament primar de tifon non-adeziv şi apoi cu leucoplast.  
CURIOSIN® poate fi utilizat în mod repetat. 
 
Arsuri uşoare:  
Se Ńine suprafaŃa cu arsură sub jet de apă rece şi se aplică CURIOSIN® conform 
instrucŃiunilor de mai sus.  
 
Plăgi cronice şi chirurgicale (închise, intacte) (de ex. ulcere de gambă, escare, 
ulceraŃii diabetice etc):  
În cazul plăgilor cronice şi chirurgicale (închise, intacte), se recomandă ca înainte de 
prima utilizare a CURIOSIN®, ca şi pe toată durata tratamentului cu acest produs, să 
vă adresaŃi unui personal medical. Tratamentul plăgilor trebuie efectuat sub 
supravegherea personalului medical care vă va instrui cu privire la alte elemente ale 
terapiei complexe determinate de afecŃiunea de bază (de ex. pansament compresiv, 
măsuri de atenuare a apăsării, controlul glicemiei, controlul infecŃiilor). 
Tratamentul plăgii chirurgicale trebuie iniŃiat când plaga este închisă şi dacă aceasta 
este intactă. Personalul medical de specialitate va efectua prelucrarea completă a 
plăgii (dacă este cazul), va curăŃa suprafaŃa destinată tratamentului, prin clătire 
atentă cu soluŃie salină sau apă şi va aştepta până la oprirea sângerării. Odată ce 
loja plăgii a fost pregătită corespunzător, se vor aplica instrucŃiunile descrise mai sus. 
În ceea ce priveşte acoperirea plăgii, urmaŃi instrucŃiunile personalului medical. 
 
CE EFECTE NEDORITE POATE AVEA UTILIZAREA DE CURIOSIN®? 
Ocazional, la începutul tratamentului, pot apărea următoarele simptome: roşeaŃă, 
senzaŃie uşoară de înŃepături sau arsuri şi dureri locale. Se recomandă consult 
medical de specialitate în cazul apariŃiei oricărui simptom neobişnuit, sau dacă se 
observă iritaŃie permanentă, roşeaŃă, inflamaŃie, sau se manifestă semne ale unei 
infecŃii ori dacă plaga nu prezintă niciun semn de vindecare după câteva zile. 
În unele studii clinice, au fost raportate foarte rar următoarele situaŃii: hipergranulare 
şi necroză parŃială apărute numai pe o arie foarte limitată, în loja rănii, dar nu a putut 
fi stabilită o relaŃie cauzală a acestora cu produsul CURIOSIN®. 
 
 
CÂND NU TREBUIE UTILIZAT CURIOSIN® ?  
CURIOSIN® nu trebuie utilizat în cazul existenŃei unei hipersensibilităŃi diagnosticate 
faŃă de oricare dintre constituenŃii preparatului sau faŃă de proteinele de la păsări.  
 
 
ALTE INSTRUCłIUNI:  
A se păstra la temperaturi între 5 – 30 °C. 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se verifica integritatea ambalajului 
înainte de prima utilizare. A se închide bine după fiecare utilizare.  
 
Capătul superior al tubului nu trebuie să vină în contact cu rana sau cu orice altă 
suprafaŃă şi trebuie procedat cu grijă pe parcursul utilizării produsului pentru a se 
evita orice alte forme de posibile contaminări microbiene sau de împrăştiere a 
produsului. Se comercializează în recipiente multidoză, dar dispozitivele sunt 
destinate tratamentului unui singur pacient. 
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
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RenunŃaŃi la tub dupǎ 4 sǎptǎmâni de la prima deschidere. 
 
PRODUCĂTOR 
Gedeon Richter Plc. - 1103 Budapesta, Gyömrıi út 19-21, Ungaria 
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AtenŃie, citiŃi documentele 
însoŃitoare  

 

 
Cod serie.  

 

 

A se utiliza înainte de (luna/anul)  

 

 

Limitare de temperatură 

 

 

Producător  

 

 

CitiŃi InstrucŃiuni de utilizare 
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Nu utilizaŃi dacǎ ambalajul este 
deteriorat 

  


