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Kalium Hypermanganicum 5 g subst.
 

Cena: 6,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sasz.a 5g

Postać prosz.do sp.roztw.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Nadmanganian potasu (Kalii permanganas, Kalium hypermanganicum) to produkt leczniczy w postaci proszku do sporządzania
roztworu stosowanego na owrzodzoną skórę, ropiejące rany, do płukania jamy ustnej i gardła.

Skład
Substancją czynną jest: potasu nadmanganian (Kalii permanganas).
1 saszetka zawiera 5 g nadmanganianu potasu.

Substancje pomocnicze: brak.

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

Dorośli: lek do przemywania/płukania,
do przemywania skóry (o stężeniu do 1 %): szklanka wody i nie więcej niż kilkanaście kryształów substancji (roztwór powinien być
purpurowy),
do płukania jamy ustnej i gardła (o stężeniu 0,02%-0,1%): szklanka wody i nie więcej niż kilka kryształków substancji (roztwór powinien
być lekko różowy).

Lek do stosowania zewnętrznego w postaci roztworu.
Do przemywania lub płukania miejsc zmienionych chorobowo należy używać jedynie świeżo przygotowanych roztworów.
Roztworu nie należy pić ani połykać.

Działanie
Nadmanganian potasu wykazuje działanie utleniające i antyseptyczne.
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Wskazania
Lek nadmanganian potasu stosowany jest do przemywania:
jamy ustnej,
ropiejących ran,
owrzodzeń,
skóry.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Nadmanganian potasu:
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.

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

Częstość nieznana:
brązowe zabarwienie skóry.
Długotrwałe i częste stosowanie (szczególnie w wyższym stężeniu) może powodować podrażnienie skóry (zaczerwienienie,
wysuszenie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nadmanganian potasu to silny przeciwutleniacz.
Przechowywać z dala od substancji łatwopalnych.
Podczas stosowania należy chronić oczy, nie wdychać roztworu.
Nie stosować produktu leczniczego do przemywania oczu.
Nie wolno połykać roztworu w czasie płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

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.

Nadmanganian potasu może wchodzić w interakcje z innymi lekami / kosmetykami stosowanymi zewnętrznie (silne właściwości
utleniające).

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 roztworu nadmanganianiu potasu do płukania jamy ustnej.

Brak przeciwwskazań do stosowania na skórę.
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