
Jedyne w Polsce

100g



        
Ureae purae 
Acidi lactici  
Celugeli   
M.f.gelatum

D.S. 1 x dziennie na noc

10,0 – 40,0
4,0

ad 100,0

Zaburzenia rogowaceniaRp.

Dodatkowe wskazania: Rybia łuska, 
łupież czerwony mieszkowy

Sposób wykonania:

Mocznik rozpuścić w Celugelu używając 
moździerza lub za pomocą bagietki (proces 
długotrwały) bądź przy użyciu miksera 
recepturowego (na najmniejszych ”1” 
obrotach) następnie dodać kwas mlekowy.

        
Detreomycini  
60% Ethanoli   
Celugeli       
M.f.gelatum

D.S. 1 x dziennie na noc

1,0 – 3,0
  20,0

ad  100,0

TrądzikRp.

Dodatkowe wskazania: Trądzik 
ropowiczy, ropne zakażenia skóry 
wrażliwe na chloramfenikol

Sposób wykonania:

Chloramfenikol rozpuścić w 60% etanolu, 
a następnie wprowadzić do Celugelu 
używając moździerza lub za pomocą 
bagietki (proces długotrwały) bądź przy 
użyciu miksera recepturowego (na 
najmniejszych ”1” obrotach). Sporządzony 
preparat jest nieprzezroczysty, barwy białej 
lub biało-żółtawej.

        
Benzocaini        
Prednisoloni  
Glyceroli 85%  
Celugeli  
M.f.gelatum

D.S. 1 do 3 x dziennie

5,0
0,25

2,5
ad 100,0

Alergie i świąd Rp.

Dodatkowe wskazania: Ostry 
i przewlekły wysięk alergiczny 
z towarzyszącym świądem

Sposób wykonania:

Zmikronizowaną benzokainę oraz prednizolon 
zlewigować glicerolem 85% i wprowadzić do 
Celugelu używając moździerza lub za pomocą 
bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu 
miksera recepturowego (na najmniejszych ”1” 
obrotach).

        
40% sol. Natrii thiosulfurici        
Celugeli   
M.f.gelatum

D.S.  1 - 3 x dziennie

40,0
 ad  100,0

Łupież pstryRp.

Dodatkowe wskazania: Łupież pstry

Sposób wykonania:

16 g tiosiarczanu sodu rozpuścić (nie 
ogrzewając) w 24 g wody. Odważyć 
60 g Celugelu do zlewki.  Wprowadzać 
stopniowo roztwór tiosiarczanu sodu, 
mieszając szklaną bagietką.  Przenieść 
sporządzony lek do opakowania.
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Metronidazoli  
3% sol. Acidi borici 
Celugeli   
M.f.gelatum

D.S. 1 x na noc

 0,5
20,0

ad 100,0

NużycaRp.

Dodatkowe wskazania: Nużyca

Sposób wykonania:

Metronidazol oraz 0,6 g kwasu borowego 
rozpuścić w gorącej wodzie. Wprowadzić 
ciepły roztwór do Celugelu używając 
miksera recepturowego, moździerza lub za 
pomocą bagietki.

        
Neomycini sulfurici    
Aquae puri�catae   
Celugeli    
M.f.gelatum

D.S. 1 x dziennie

1,0 – 3,0
6,0

ad 100,0

OparzeniaRp.

Dodatkowe wskazania: Ropne 
choroby skóry, wyprzenia 
bakteryjne, oparzenia, odmrożenia

Sposób wykonania:

Siarczan neomycyny rozpuścić w wodzie. 
Wprowadzić roztwór do Celugelu używając 
miksera recepturowego, moździerza lub za 
pomocą bagietki.

        
Liq. Burovi 
Celugeli  
M.f.gelatum

D.S. 2 - 4 x dziennie

40,0
ad   200,0

ObrzękiRp.

Dodatkowe wskazania: Tępe urazy bez 
przerwania powłok skóry, skręcenia, 
nadwyrężenia i naderwanie ścięgien, 
stany zapalne z nadmiernym 
uciepleniem skóry

Sposób wykonania:

Płyn Burowa zmieszać z Celugelem za pomocą 
bagietki lub miksera recepturowego.

        
Ichtammoli  
Aquae puri�catae 
Dermatoli  
Celugeli   
M.f.gelatum

D.S. 1 do 3 x dziennie

2,5
5,0

10,0
ad 100,0

CzyracznośćRp.

Dodatkowe wskazania: Czyraki
gromadne, ropnie mnogie pach

Sposób wykonania:

Do ichtamolu w parowniczce dodawać
stopniowo wodę i utworzyć koncentrat.
Osobno utworzyć koncentrat dermatolu
z częścią Celugelu Wprowadzić obydwa
koncentraty do pozostałej ilości Celugelu
używając moździerza lub za pomocą 
bagietki (proces długotrwały) bądź przy 
użyciu miksera recepturowego (na 
średnich„3-4” obrotach).




