
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Pigmentum Castellani płyn 125 g
 

Cena: 22,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 125 g

Postać płyn do stos.na skórę

Producent CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Lek Pigmentum Castellani ma postać płynu. Jest lekiem złożonym, wywiera skojarzone działanie odkażające, w tym grzybobójcze,
przeciwzapalne i złuszczające.

Skład
Substancjami czynnymi leku są fenol rezorcynol, kwas borowy.
1 g płynu zawiera: 40 mg fenolu, 80 mg rezorcynolu, 8 mg kwasu borowego.
inne składniki leku to: aceton, etanol 96%, fuksyna zasadowa, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Miejsca chorobowo zmienione smarować lub pędzlować 2 do 3 razy na dobę.
W przypadku dzieci należy smarować zmienioną skórę jeden raz dziennie.
Czas leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.

Działanie
Obecny w składzie leku fenol wykazuje działanie grzybobójcze i bakteriobójcze, kwas borowy działa słabo bakteriostatycznie i
grzybostatycznie, rezorcynol jest pochodną fenolu o właściwościach redukujących, ma działanie słabo odkażające i złuszczające.

Wskazania
Lek Pigmentum Castellani stosuje się w miejscowym leczeniu grzybic powierzchownych i powierzchownych zakażeń bakteryjnych
skóry.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Pigmentum Castellani:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fenol, rezorcynol, kwas borowy lub którykolwiek z pozostałych składników
leku,
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u noworodków i niemowląt,
na duże powierzchnie skóry, szczególnie na skórę pozbawioną naskórka i ze zmianami zapalnymi.

Działania niepożądane
Rzadko może wystąpić podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek silnie barwi skórę.
Leku Pigmentum Castellani nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że będzie to niezbędne, po rozważeniu przez lekarza czy
korzyści wynikające ze stosowania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu. Nie należy stosować leku w okresie karmiwnia piersią,
gdyż nie zostało okreśłone bezpieczeństwo stosowania. Lek Pigmentum Castellani nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze poniżej 25oC. Chronić przed światłem. Przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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