
Apresentações:
®Hidrapel  Plus creme: bisnaga com 60 g
®Hidrapel  Plus loção cremosa: frasco plástico com 120 ml

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO EXTERNO

Composição - cada ml da loção cremosa ou cada grama do creme contém:
loção cremosa creme

uréia 100,00 mg 100,00 mg
excipiente q.s.p. 1,00 ml 1,00 ml

O excipiente do creme contém: ácido esteárico, água purificada, álcool cetílico, 
metilparabeno, monoestearato de glicerila, monoestearato de propilenoglicol, óleo 
mineral, perfume, propilenoglicol, propilparabeno, trietanolamina, ciclopentasiloxane 
e dimeticonol.

O excipiente da loção cremosa contém: ácido esteárico, água purificada, álcool 
cetílico, carbômer, metilparabeno, estearato de glicerila e estearato de 
polietilenoglicol, monoestearato de propilenoglicol, óleo mineral, perfume, 
propilenoglicol, propilparabeno, trietanolamina, ciclopentasiloxane e dimeticonol.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
®Hidrapel  Plus é indicado no tratamento da pele seca e áspera, bem como em 

hiperqueratose, ictiose vulgar, palmar e plantar e eczema.
Mantenha o produto em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).
O produto é válido por 24 meses a partir da data de fabricação impressa no cartucho.

“NÃO USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PODE SER 
PREJUDICIAL PARA SUA SAÚDE”.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o 
seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração:
Limpe a área afetada com produto apropriado.

®Aplique Hidrapel  Plus uniformemente na área afetada, duas a três vezes ao dia, ou 
conforme orientação médica, massageando até que seja absorvido.
Após o uso, não retornar o excesso de produto ao frasco, pois pode ocasionar contaminação.

®Use Hidrapel  Plus regularmente para manter a pele macia e lisa, especialmente após 
a exposição ao vento ou outras condições ressecantes (sol, frio, piscina, mar, etc).
Evite o contato com os olhos. Em caso de contato, lave-os com água corrente.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.
®Hidrapel  Plus é contra-indicado a pacientes hipersensíveis a qualquer componente da fórmula.

Interrompa seu uso temporariamente, caso a pele se torne irritada.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, 
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA”.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Mecanismo de ação
A uréia é usada como um emoliente em produtos tópicos. Quando aplicada 
topicamente, a uréia exerce um efeito higroscópico, aumentando a capacidade 
cutânea de retenção de água. Apresenta, também, efeito antipruriginoso.

INDICAÇÕES
®Hidrapel  Plus é indicado no tratamento da pele seca e áspera, hiperqueratose, ictiose 

vulgar, palmar e plantar e eczema.

CONTRA-INDICAÇÕES
®Hidrapel  Plus é contra-indicado a pacientes hipersensíveis a qualquer componente da fórmula.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Evite o contato com os olhos. Em caso de contato, lave-os com água corrente.
Interrompa seu uso temporariamente, caso a pele se torne irritada.

POSOLOGIA
Uso tópico: aplicar quantidade suficiente do creme ou loção sobre a região afetada, 
duas a três vezes ao dia, ou a critério médico.
 
Data de fabricação, prazo de validade e número de lote: vide cartucho
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