
Excipial 

Kaj je Excipial U in kdaj ga uporabljamo? 

Excipial U preparati izboljšujejo in normalizirajo stanje kože z dodajanjem lipidov in 
zadrževalcev vlage (urea) naravnemu zaščitnemu filmu kože. Grobi zunanji sloj kože zgladijo 
in vzdržujejo njegovo elastičnost in odpornost. 

Excipial U Hydrolotion je vlažilec v obliki mleka za telo - emulzija tipa olje-v-vodi (O/V). 
kot aktivno učinkovino vsebuje 2% uree. Prav tako vsebuje visok odstotek vodeter nekaj 
lipidov (11%), toploti in sekretom kože omogoča prehod skozi sloj. Deluje osvežujoče in se 
ga lahko spere z vodo. 

Excipial U Lipolotion prav tako vsebuje ureo ampak v večji koncentraciji (4%) in bogatejši 
voda-v-olju (V/U) emulziji (36% lipidov). Je vodoodporen a se kljub visokemu odstotku 
lipidov hitro absorbira.  

Oba preparata sta posebej primerna za uporabo na večjih površinah, za zaščito in nego 
občutljive in rahlo opečene kože. 

Excipial U Hydrolotion je primeren za normalno ali blago suho kožo. Excipial U Lipolotion je 
primeren za suho in zelo suho kožo ter kot del terapije pri boleznih, pri katerih je koža izrazito 
suha. Oba preparata se lahko uporabljata skupaj z zdravili ( npr. Excipial U čez dan, 
kortikosteroidi ponoči) ter za nego kože po kožni bolezni. 

Kdaj se izogibamo uporabi Excipial U proizvodov? 

Excipial U Hydrolotion in Excipial U Lipolotion ne smete uporabljati če obstaja občutljivost 
na proizvod ali na katerokoli od njihovih sestavin. 

Kdaj moramo biti previdni pri uporabi Excipiala U? 

Posebnih opozoril ni. Vseeno bi se morali posvetovati z Vašim zdravnikom ali farmacevtom 
če imate kakšno obolenje ali alergijo ter če jemljete ali nanašate druge preparate, tudi če so ti 
preparati v prosti prodaji. 

Ali je uporaba Excipiala U med nosečnostjo in v času dojenja varna? 

Da. 

Kako uporabljati Excipial U? 

Nanesite losjon na poškodovano ali občutlivo mesto na koži 2 do 3 krat na dan. Vaš zdravnik 
ali farmacevt Vam bo svetoval kako pogosto je potrebno nanašati Excipial U preparate. 
Nanašajte priporočene količine. V kolikor menite, da je učinek premočan ali preslab se 
obrnite na svojega zdravnika ali farmacevta. 

Kakšne neželene učinke lahko povzroči Excipial U? 



Vse sestavine se pazljivo izbrane, da ne dražijo kože. Vseeno, v redkih primerih, lahko pride 
do neželene reakcije. Če opazite srbečico ali rdečino po nanosu preparata, prenehajte z 
uporabo le tega.  

Kaj še bi morali vedeti? 

Hranite izven dosega otrok. Hranite na sobni temperaturi (15 -25 °C). Excipiala U se ne sme 
uporabljati po preteku roka veljavnosti, ki je označen na ovojnini (EXP). Dodatne informacije 
lahko dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu. 

Kakšna je sestava Excipiala U? 

Excipial U Hydrolotion: Aqua, PEG-6 Stearate, Paraffinum Liquidum, Urea, Dimethicone, 
PEG-40 Stearate, Sodium Citrate, Polyaminopropyl Biguanide, Citric Acid, Disodium EDTA, 
Parfume 

Vsebnost lipidov: cca. 11%. 

Excipial U Lipolotion: Aqua, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric trygliceride, Urea, 
Myristyl Lactate, Dimethicone, Methoxy PEG-22/Dodecyl Glycol Copolymer, Sodium 
Lactate, PEG-7 Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan Isostearate, PEG-2 Hydrogenated Castor 
Oil, Ozokerite, Hydrogenated castor Oil, Chlorhexidine Dyhidrochloride, Triclosan, Lactic 
Acid, Parfume. 

Vsebnost lipidov: cca. 36% 

Kje je možno Excipial U kupiti in v kakšnih pakiranjih? 

Excipial U je na voljo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah za zdravila in 
medicinske pripomočke, v velikosti pakiranja 200 ml. 

Proizvajalec 

Spirig Pharma Ltd., 4622 Egerkingen, Švica 

Excipial je na voljo v vseh bolje založenih lekarnah.  

 


