
 

 Epicyn™  
Indicações de utilização: Epicyn™ é indicado como adjuvante no processo de cicatrização de 
feridas para feridas que apenas podem cicatrizar por segunda intenção na fase de maturação. 
Epicyn™ é eficaz para o controlo e redução de cicatrizes hipertróficas e queloides, novas ou 
preexistentes. Epicyn™ auxilia no humedecimento ao mesmo tempo que forma uma barreira 
protetora contra a invasão física, química e microbiana da cicatriz. 
 
Manuseamento: Epicyn™ é biocompatível para a sua utilização indicada, não irritante para a 
pele humana e não se trata de um agente de sensibilização cutânea. Não são necessárias 
precauções de manuseamento especiais. 
 
Armazenamento: Epicyn™ deve ser armazenado no respetivo recipiente selado original. 
Armazenar à temperatura ambiente e não permitir que o produto congele. O produto é não 
inflamável. Após a utilização, o produto deve ser novamente fechado antes de armazenado.  
 
Estabilidade: Até ser aberto, a estabilidade do Epicyn™ é assegurada até à data de validade 
(consultar o frasco para saber o ano e mês do final da validade” AAAAMM”). Depois de abrir o 
produto, anotar a data no frasco na secção “Date opened” (Data de abertura). A estabilidade do 
hidrogel não utilizado é garantida até 60 dias após a abertura.  
 
Instruções de utilização: Epicyn™ está pronto a ser utilizado sem que seja necessário misturar 
ou diluir. Antes de limpar a área ou usar o produto, fazer uma lavagem apropriada das mãos.  
 
Tratamento: Lavar a área afetada conforme recomendado pelo seu profissional de saúde. Secar. 
Cobrir a área afetada com uma fina camada de Epicyn™ e massajar com suavidade até estar 
distribuído uniformemente. Epicyn™ pode ser idealmente combinado com qualquer tratamento 
preferido. Aplicar três vezes por dia. 
 
Advertências e aspetos a salientar:  

• Se o selo estiver adulterado ou rompido, não utilizar. 

• Apenas para uso externo; não se destina a ser injetado. 

• Evitar o contacto direto com os olhos, membrana mucosas, queimaduras de terceiro 
grau e feridas abertas. 

• Não utilizar se existir sensibilidade ao polidimetilsiloxano. 

• Não utilizar Epicyn™ em combinação com outros produtos tópicos sem aconselhamento 
de um profissional de saúde. 

• Em caso de feridas profundas ou graves, ou se existirem quaisquer outros motivos de 
preocupação relacionados com o tratamento, consultar um profissional de saúde. 

• Se forem detetados sinais de infeção, consultar um profissional de saúde. 

• Reportar quaisquer reações adversas a um profissional de saúde. 

• Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Eliminação: Não são necessárias considerações de eliminação especiais. Seguir os regulamentos 
locais quanto a produtos farmacêuticos não utilizados e fora do prazo de validade. 
 

Ingredientes: Água Eletrolisada, Polidimetilsiloxano, Fluorsilicato de Sódio e Magnésio, fosfato 

de Sódio, Substâncias auxiliares: Hipoclorito de Sódio e Ácido Hipocloroso. 

Por favor agitar bem antes de usar. 


