
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Adonis, Afronis na zmian skórne, 100ml
 

Cena: 22,68 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać płyn

Producent ELANDA ZAKŁAD PRODU. ŚRODKÓW
FARMA.B.KOZUB, A.ORŁOWSKI S.J.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Afronis, płyn do stosowania na skórę to lek złożony, stosowany pomocniczo w trądziku pospolitym.

Skład
100 g zawiera:

Substancje czynne:
lewomentol (Levomentholum) - 0,2 g
rezorcyna (Resorcinolum) - 2 g
kwas borowy (Acidum boricum) - 3 g
tymol (Thymolum) - 0,05 g
Substancja pomocnicza: etanol 70% (etanol 96% + woda oczyszczona).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

Do stosowania zewnetrznego.
Po dokładnym umyciu i wysuszeniu skóry twarzy ręcznikiem, odczekać kilkanaście minut dla uniknięcia efektu drażniącego.
Następnie zwilżyć tamponik płynem i przemywać wyłącznie miejsca chorobowo zmienione.
Preparat stosować 1-2 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych.

W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszenia i złuszczenia się skóry należy zmniejszyć częstość stosowania preparatu.
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Działanie
Lek o działaniu przeciwbakteryjnym, słabo znieczulającym i przeciwświądowym.

Wskazania
Lek stosowany jest pomocniczo w trądziku pospolitym.

Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować leku Afronis:
Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na składniki leku
Nie zaleca się stosowania leku na uszkodzoną skórę , rany i błony śluzowe.
Nie stosować doustnie.
Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat..

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy
przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
Może wystąpić podrażnienie skóry.
Możliwe są reakcje alergiczne.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Afronis mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych
objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Preparat zawiera alkohol.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat..
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