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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA – CURIOSIN® GELS 
 
KAS IR CURIOSIN® gels?   
 
CURIOSIN® ir caurspīdīgs brūču un ādas gels bez smaržas, kas neatstāj traipus uz ādas un 
drēbēm. CURIOSIN® satur galvenokārt cinka hialuronātu. Tas satur arī karbomēru (gelu 
veidojošu vielu), kālija sorbātu (konservantu), injekciju ūdeni, un tā mikrobioloģiskā tīrība 
atbilst Eiropas farmakopejas prasībām.  
CURIOSIN® gels ir pieejams dažāda tilpuma tūbiņās (15g; 30g; 50g). 
Galvenā CURIOSIN® sastāvdaļa hialuronāns ir svarīga ādas un saistaudu sastāvdaļa, kas 
nodrošina tās viendabīgumu un reģenerāciju pēc traumas. Cinka hialuronātam kā hialuronāna 
kompleksam ir papildus labvēlīga iedarbība.  
CURIOSIN® palīdz bojātai ādai primārā vai sekundārā veidā: nodrošina nepieciešamo 
mikrovidi, aizkavē ārējās vides (ar gaisu pārnēsātu vai kontaktcilmes) mikroorganismu 
piekļūšanu bojātas ādas virsmai, kā arī palīdz samazināt ādas bojājumu, remdēt sāpes un audu 
iekaisumu. Bez tam preparāts palīdz atjaunot bojāto ādu tās dabiskā stāvoklī un izskatā.   
 
LIETOŠANAS MĒRĶIS 
 
Bojātas vai problemātiskas ādas aizsardzība un ārstēšana, kā arī akūtu un hronisku brūču 
dzīšanas veicināšana. 
 
Lietošana sadzīvē 

• Bojāta āda (piemēram, radiācijas izraisīts kairinājums, ādas sausums, lobīšanās). 
• Virspusējas brūces, piemēram, nelielas traumatiskas brūces (nobrāzumi, plēstas 

brūces, iegriezumi), nelieli apdegumi (pirmās un otrās pakāpes). 
• Vieglas līdz vidējas pakāpes acne vulgaris. 

 
Veselības aprūpes speciālista uzraudzībā  

• Hroniskas brūces, piemēram, dažādas izcelsmes čūlas uz kājām un izgulējumi. 
• Ķirurģiskas brūces (slēgtas, neinficētas)/ pēcoperācijas brūces (griezuma) aprūpe 

 
KĀ LIETOT CURIOSIN®? 
 
CURIOSIN® domāts tikai lokālai lietošanai! 
 
Bojāta vai problemātiska āda 
Notīriet ādas virsmu ar ūdeni un uzklājiet CURIOSIN® plānā slānī. CURIOSIN® var lietot 
atkārtoti.  
 
Nelielas traumatiskas brūces 
Notīriet brūces virsmu ar fizioloģisko šķīdumu vai ūdeni, sagaidiet asiņošanas apstāšanos un 
uzklājiet CURIOSIN® 1 mm plānā slānī visai brūces virsmai. Pēc izvēles varat brūci pārsiet, 
vai ļaut CURIOSIN® nožūt uz ādas virsmas, vai arī pārklāt brūci ar primāru nepielīpošas 
marles pārsēju un leikoplastu. 
CURIOSIN® var lietot atkārtoti. 
 
Nelieli apdegumi 
Atdzesējiet apdegušo virsmu ar aukstu tekošu ūdeni un uzklājiet CURIOSIN®, kā augstāk 
norādīts.   
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Hroniskas brūces (kā kāju, nospieduma, diabētiskās čūlas u.c.) un ķirurģiskas (slēgtas, 
neinficētas) brūces 
Pirms sākat lietot CURIOSIN® hronisku un ķirurģisku (slēgtu, neinficētu) brūču ārstēšanai, 
konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Hroniskas brūces jāārstē veselības aprūpes 
speciālista uzraudzībā, kurš Jums pastāstīs par citiem brūci izraisošās slimības kompleksās 
ārstēšanas elementiem (piemēram, kompresijas bandāžu, spiediena samazināšanas līdzekļiem, 
glikozes līmeņa kontroli asinīs, infekcijas kontroli). Ķirurģiskas brūces ārstēšanu var sākt, ja 
brūce ir slēgta un nav inficēta. Veselības aprūpes speciālistam jāattīra brūce no bojā gājušiem 
audiem (ja nepieciešams), jānotīra ārstējamais ādas rajons, viegli noskalojot to ar fizioloģisko 
šķīdumu vai ūdeni un jāgaida, kamēr asiņošana apstāsies.  
Kad brūces vieta ir pienācīgi sagatavota, jārīkojas, kā augstāk norādīts. Sekojiet veselības 
aprūpes speciālista norādījumiem par brūces nosegšanu.   
 
KĀDAS BLAKUSPARĀDĪBAS VAR IZRAISĪT CURIOSIN®?  
 
Lietošanas sākumā dažkārt var būt šādi simptomi: apsārtums, vieglas pārejošas dzelošas sāpes 
un dedzinošas sajūtas, un vietējas sāpes. Konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu, ja 
parādās kāds negaidīts simptoms; ja novērojat nepārtrauktu kairinājumu, apsārtumu, 
iekaisumu; ja parādās infekcijas pazīmes; ja pēc dažām dienām brūce neuzrāda dzīšanas 
pazīmes.  
Klīnisko pētījumu laikā ir bijuši ļoti reti ziņojumi par hipergranulāciju un daļēju nekrozi 
vienīgi ļoti ierobežotā brūces gultnes rajonā, bet cēloniska sakarība ar CURIOSIN® terapiju 
netika konstatēta.   
 
KAD NELIETOT CURIOSIN®? 
 
Jūs nedrīkstat lietot CURIOSIN®, ja Jums ir zināma paaugstināta jutība pret kādu no 
CURIOSIN® sastāvdaļām vai putnu (mājputnu) olbaltumvielām.  
 
DAŽĀDI NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt temperatūrā no 5° līdz 30°C. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Pirms pirmās lietošanas reizes pārbaudiet, vai vāciņš ir neskarts. Cieši aiztaisiet pēc katras 
lietošanas reizes.  
Tūbas vāciņš nedrīkst nonākt saskarē ar brūci vai kādu citu virsmu un lietošanas laikā 
jārūpējas, lai izvairītos no cita iespējama mikrobu izcelsmes piesārņojuma vai bojājuma. 
CURIOSIN® ir pieejams dažāda tilpuma tūbiņās. Viens iepakojums paredzēts tikai vienam 
pacientam. 
Nelietot pēc derīguma termiņa.  
Izmetiet tūbiņu 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas. 
 
RAŽOTĀJS 
Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, Ungārija 
 
Sagatavošanas datums/ Lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums 
2014.gada marts 
 
Eiropas patents: EP 0 964 687 
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Simboli: 
 

 
Uzmanību! Skatīt lietošanas 
instrukciju. 

 
Sēr.  

 
Der. līdz (mēnesis/gads) 

 
Temperatūras ierobežojums 

 
Ražotājs 

 

Skatīt lietošanas instrukciju 

 

Nelietot, ja iepakojums bojāts 

 
 
 
 
 


