
Návod k použití 
 
100 a 400 g 
BELOBAZA krém 
Zdravotnický prostředek k ochraně, péči a podpoře hojení pokožky 

Přečtěte si pozorně tento návod k použití dříve, než začnete zdravotnický prostředek BELOBAZA 
krém používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• Ponechte si tento návod k použití pro případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.  
• Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
• Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

Složení 
Čištěná voda; bílá vazelína; cetylstearylalkohol; tekutý parafin; cetostearomakrogol; benzylalkohol; 
monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného; kyselina fosforečná; hydroxid sodný. 
 
Co je krém BELOBAZA a na co se používá 

BELOBAZA krém je zdravotnický prostředek používaný jako mechanická ochrana pokožky, tohoto 
účinku je dosaženo výhradně neaktivními lipidovými substancemi. 
BELOBAZA krém chrání a vyživuje citlivou pokožku, včetně citlivé pokožky dětí. Používá se jako 
pomocná léčba pro atopické kožní změny a také pro krytí a uklidnění pokožky po léčbě topickými 
kortikosteroidy. BELOBAZA krém se používá jako pomocná léčba mírných kožních lézí, např. svědění a 
suché pokožky, kdy není léčba topickými kortikosteroidy indikována. 
U dermatóz, u kterých je použití ochranného krému indikováno, může být krém BELOBAZA použit jako 
podpůrná léčba. 
 
BELOBAZA krém může být použit jako jediný přípravek během fáze remise nebo v kombinaci 
s kortikosteroidy během zánětlivých epizod. 
 

Co musíte vědět, než začnete zdravotnický prostředek BELOBAZA krém používat 

Tento zdravotnický prostředek neobsahuje kortikosteroidy. 
Pokud používáte krém BELOBAZA s další léčbou, je doporučeno konzultovat lékaře nebo dermatologa 
ještě před zahájením aplikace, aby se zabránilo možným nežádoucím účinkům z kombinování léčebných 
metod. 
 

Jak se krém BELOBAZA používá 

Aplikujte lehce na pokožku tenkou vrstvu krému BELOBAZA dvakrát denně nebo, v případě potřeby, 
častěji. 

  



Upozornění 

     Pouze pro zevní použití! 
Vyhněte se kontaktu očí s krémem. Pokud ke kontaktu dojde, okamžitě oči 
vypláchněte teplou vodou. 
          Neaplikujte na poškozenou pokožku. 
Nepoužívejte, pokud jste přecitlivělý(á) na jakoukoli složku přípravku! 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí! 

 

Jak krém BELOBAZA uchovávat 

30ºC 

   Uchovávejte při teplotě 15ºC - 30ºC. Nezmrazujte! 

15ºC  

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 měsíců. 

Datum poslední revize textu: 28.11.2016. 
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Vysvětlení symbolů 

 

Použitelné do 

 

Číslo šarže 

 

Výrobce 

 

 



 

Přečtěte si příbalovou informaci/návod k použití 

 

Pozor, přečtěte si pokyny pro použití, jelikož obsahují důležité informace 

 

Teplotní limit 

 

 

 


