
Uso dermatológico
Uso adulto e pediátrico

Apresentação:
Embalagem contendo bisnaga de 15 g.

O que é SILICOT®?
SILICOT® é um Gel a base de silicone, transparente e autossecante não contendo corantes, con-
servantes e perfumes, com uso determinado para atuar na prevenção e na redução de cicatrizes 

Qual a indicação de SILICOT®?
-

mente fechado ou após a remoção de suturas (pontos).
-

Qual a composição de SILICOT®?
SILICOT® é composto de polydimethylsiloxane, dimethiconol and hexamethyl disiloxane, cyclo-
pentasiloxane e dimethicone crosspolymer.

Como SILICOT® funciona?

Como utilizar SILICOT®?
Limpar a área a ser tratada, com sabão neutro, secando-a em seguida.

Deixar secar por 4 a 5 minutos. Evite contato com roupas ou cosméticos até ocorra a completa 

retirar o excesso e deixar o restante secar na pele normalmente.
Não é necessário massagear o local após a aplicação de SILICOT®.

Quando SILICOT® não deve ser utilizado?

Quais as restrições para a utilização de SILICOT®?
Não utilizar em feridas abertas ou incisões recentes.
Não aplicar em mucosas (nariz, boca ou perto dos olhos).
Não aplicar sobre a mesma área após utilização de antibióticos tópicos ou outros produtos para a 
pele.
Não utilizar em caso de solução de continuidade da pele.

Silicot® pode causar algum efeito não desejado?
Ocasionalmente, o gel pode causar vermelhidão, dor ou irritação na pele. Caso isso ocorra, consulte 

Este produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Como armazenar SILICOT®?
Durante armazenamento e transporte, SILICOT® deve ser mantido na sua embalagem original e 
conservado em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C. 

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO. 

APÓS O PRAZO DE VALIDADE, NÃO USE O PRODUTO.
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Registro na ANVISA nº 80424140003
  Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas CRF SP Nº 49.136
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