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Delacet płyn fl. 100ml
 

Cena: 12,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Delacet to produkt leczniczy do stosowania we wszawicy głowowej.

Skład
Substancją czynną jest: nalewka z ziela ostróżeczki (Delphini consolidae tinctura).

100 g roztworu zawiera 96 g nalewki z ziela ostróżeczki oraz 4 g kwasu octowego 80%
Zawiera 59,0-65,0% etanolu (V/V).
Substancja pomocnicza: kwas octowy 80%.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, młodzież i dzieci od 6 roku życia: zwilżyć włosy płynem Delacet. Zawiązać chustką lub folią włosy i pozostawić na 2-3 godziny.
Kolejno umyć wodą i wyczesać włosy gęstym grzebieniem.

Wskazania
Produkt stosowany tradycyjnie we wszawicy głowowej. Skuteczność produktu w wymienionym wskazaniu opiera się wyłącznie na
długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Delacet:
w przypadku otwartych ran i ostrych stanów zapalnych skóry głowy,
w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu,
u dzieci poniżej 6 roku życia.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:
podrażnienie skóry.
W przypadku połknięcie leku mogą wystąpić zaburzenia funkcjonowanie układu pokarmowego, krwionośnego i nerwowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Płyn do stosowania zewnętrznego na skórę. Nie pić.
Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu na śluzówkę oka przepłukać pod bieżącą wodą.
Nie stosować w pobliżu otwartego ognia.
Nie stosować równocześnie z szamponem. Może on spowodować wchłonięcie przez skórę substancji owadobójczych.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Delacetu nie należy stosować jednocześnie z szampon - ryzyko wchłonięcia przez skórę substancji owadobójczych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.
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