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Dermatol proszek 5g
 

Cena: 6,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 g

Postać prosz.

Producent LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SP.
Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Dermatol to proszek ściągający hamujący drobne krwawienia. Stosuje się go do leczenia ran, otarć naskórka.

Skład
Substancją czynną jest bizmutu galusan zasadowy (Bismuthi subgallas).

100 g proszku zawiera 100g galusanu bizmutu.

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

Dermatol stosuje się na uszkodzenia skóry takie jak rany, owrzodzenia, otarcia. Zmiany przesypuje się proszkiem.

Działanie
Zasadowy galusan bizmutu wykazuje działanie ściągające i odkażające. Dermatol hamuje miejscowo drobne krwawienia oraz działa
przeciwzapalnie. Lek łączy się z białkami i powoduje ich denaturację. Nie wchłania się z powierzchni skóry.

Wskazania
Dermatol stosuje się w przypadku stanów zapalnych skóry, owrzodzeń i sączących rano jak:
środek ściągający,
do hamowania drobnych krwawień,
środek odkażający.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Dermatol:
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Nadwrażliwość na zasadowy galusan bizmutu.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dermatol może spowodować łągodne podrażnienie i zaczerwienienie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy chronić oczy przed proszkiem i unikać jego wdychania. Dermatol może podrażnić oczy i drogi oddechowe, jeśli się do nich
dostanie.
Przechowywać w miejscu niedostępni i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w ciemnym miejscu, w celu ochrony przed światłem.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

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.
W okresie ciąży i laktacji nie należy stosować związków bizmutu.
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