
Wyroby medyczne skierowane do:

specjalistów leczenia oparzeń i ekspertów od leczenia ran przewlekłych
lekarzy
specjalistów i lekarzy medycyny estetycznej
salonów kosmetycznych, centrów odnowy biologicznej

 
 
 
 

Biocelulozowe opatrunki
do ochrony Twojej skóry

Concept of ideal biomaterial



OPATRUNEK W KSZTAŁCIE MASKI OPATRUNEK W KSZTAŁCIE MASKI
Z HIALURONIANEM SODU

BIOCELULOZA jest nietoksycznym, ultraczystym i naturalnym
biomateriałem o niezwykłych właściwościach, takich jak:
biozgodność, wysoka wytrzymałość mechaniczna, selektywna
przepuszczalność, wytrzymałość na rozciąganie, niska
trombogenność i niski wskaźnik hemolizy.

Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości bioceluloza
wykorzystywana jest w produkcji zaawansowanych wyrobów
medycznych pod marką CelMat®. Asortyment adresowany
jest do lekarzy medycyny estetycznej, kosmetologów i
dermatologów, specjalistów leczenia oparzeń i ran
przewlekłych, a także centrów odnowy biologicznej.

BIOCELULOZOWY OPATRUNEK W KSZTAŁCIE MASKI

Biocelulozowy opatrunek to sterylny wyrób medyczny klasy IIb
przeznaczony do pielęgnacji skóry twarzy, wspomagający
przebieg procesów regeneracyjnych:

w leczeniu atopowych zmian skórnych

w leczeniu oparzeń I i II stopnia

po zabiegach medycyny estetycznej na rany i obrzęki
-  po zabiegach iniekcyjnych
-  łagodzenie podrażnień po zabiegach laserowych, 
   mezoterapii lub mikrodermabrazji

 

 

 

Miękka i elastyczna maska doskonale przylega do twarzy i
stanowi barierę ochronną przed zabrudzeniami i
drobnoustrojami. 

Okluzja powstająca na skórze twarzy powoduje lepsze
wchłanianie substancji aktywnych zaaplikowanych pod
maskę. Dzięki wysokiej zawartości wody, opatrunek zapewnia
natychmiastowy efekt chłodzenia, odpowiednią wymianę
gazową i termoregulację miejsca aplikacji wspomagając
łagodzenie bólu oraz przebieg procesów regeneracyjnych.

Wyrób może być bezpiecznie stosowany wokół oczu i ust, na
skórę nadwrażliwą, bardzo suchą i atopową. Po aplikacji
maski skóra twarzy wygląda na zrewitalizowaną i wypoczętą.

Hialuronian sodu zawarty w maskach CelMat® Face H działa
łagodząco, przeciwświądowo i zmiękczająco na skórę.
Ogranicza przeznaskórkową utratę wody, przyspiesza
odnowę komórkową przywracając naturalną jędrność i
gładkość skóry. Wytwarzając na skórze wilgotną powłokę,
chroni skórę przed powstaniem uszkodzeń w wyniku stresu
oksydacyjnego wywołanego przez wolne rodniki. 

Hialuronian wykazuje ponadto właściwości przeciwzapalne
oraz ochronne przed pozabiegowymi nadkażeniami
bakteryjnymi i drożdżakowymi. Zastosowanie maski z
hialuronianem na etapie naskórkowania zmniejsza ryzyko
powstania blizn przerostowych i przywraca naturalną
elastyczność i wygląd skóry.



Unikalne właściwości wyrobów medycznych CelMat®:

BIOCELULOZOWY OPATRUNEK W KSZTAŁCIE GOGLI

Opatrunek w kształcie gogli to sterylny wyrób medyczny klasy
IIb przeznaczony do pielęgnacji skóry wokół oczu,
wspomagający przebieg procesów regeneracyjnych:

po zabiegach medycyny estetycznej na rany i obrzęki

po zabiegach kosmetycznych na podrażnienia i obrzęki m.in.
po zabiegach laserowych lub mezoterapii

w leczeniu atopowych zmian skórnych

w leczeniu oparzeń I i II stopnia 

 

 

 

 

brak hemicelulozy

wolne od pirogenów

bez konserwantów

nieprzepuszczalne 
dla mikroorganizmów

selektywna
przepuszczalność

nie ulegają 
biodegradacji in vivo

 

 

 

 

 

 

zdolność wiązania wody

nietoksyczne

absorpcja wysięku z rany

hypoalergiczne

niedrażniące

biozgodne

brak składników
pochodzenia zwierzęcego 

Specjalnie zaprojektowana maska w kształcie gogli obejmuje
obszar wokół oczu i przeznaczona jest do pielęgnacji tych
wrażliwych okolic.
Miękki i elastyczny opatrunek idealnie przylega do skóry,
niweluje obrzęki i zasinienia po zabiegach dermo-
kosmetycznych. Dzięki okluzji powstającej na skórze
powoduje lepsze wchłanianie substancji aktywnych i
zapewnia natychmiastowy efekt chłodzenia miejsca aplikacji.

Produkt może być bezpiecznie stosowany na skórę wokół
oczu w szczególności na skórę nadwrażliwą, bardzo suchą i
atopową. Po aplikacji opatrunku skóra okolic oczu wygląda
na zregenerowaną i odświeżoną.

Hialuronian sodu zawarty w wyrobach CelMat® Eye H działa
nawilżająco, łagodząco i przeciwświądowo na skórę wokół
oczu. Wytwarzając wilgotną powłokę, chroni skórę przed
powstaniem uszkodzeń w wyniku stresu oksydacyjnego
wywołanego przez wolne rodniki. 
Hialuronian dodatkowo wykazuje właściwości przeciwzapalne,
oraz ochronne przed pozabiegowymi nadkażeniami
bakteryjnymi i drożdżakowymi.
Trójwymiarowa struktura zapewnia wysoką chłonność
materiału i zdolność wiązania wody, materiał nie hamuje
procesów wymiany gazowej doprowadzając do przyspieszenia
odnowy komórkowej, wspomagając przebieg procesów
regeneracyjnych skóry wokół oczu.
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Przed użyciem CelMat® Face
starannie oczyść twarz.
Otwórz sterylne opakowanie. 

Opatrunek CelMat® Face
umieścić dowolną stroną na
powierzchni twarzy.

Częstotliwość aplikacji opatrunku CelMat® Face należy skonsultować z lekarzem. Wyrób medyczny przeznaczony do zastosowania profesjonalnego.

Sposób użycia

Usuń zewnętrzne warstwy
materiału zabezpieczającego
z dwóch stron.

Zalecany czas aplikacji
CelMat® Face wynosi od 30
do 120 minut.

Przed użyciem CelMat® Eye
starannie oczyść twarz.
Otwórz sterylne opakowanie. 

Opatrunek CelMat® Eye
umieścić dowolną stroną na
powierzchni twarzy.

Częstotliwość aplikacji opatrunku CelMat® Face należy skonsultować z lekarzem. Wyrób medyczny przeznaczony do zastosowania profesjonalnego.

Sposób użycia

Usuń zewnętrzne warstwy
materiału zabezpieczającego
z dwóch stron.

Zalecany czas aplikacji
CelMat® Eye wynosi od 30 do
120 minut.

PRODUKT TYP SKŁADNIKI CE

2274Woda oczyszczona
BiocelulozaCelMat® EYE

2274
Woda oczyszczona
Bioceluloza
Hialuronian sodu

CelMat® EYE H
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2274Woda oczyszczona
Bioceluloza

Opatrunek 
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