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Pigmentum Castellani płyn 50 g
 

Cena: 15,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać płyn do stos.na skórę

Producent CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Lek Pigmentum Castellani ma postać płynu do stosowania na skórę. Lek ma działanie odkażające, w tym grzybobójcze, przeciwzapalne i
złuszczające.

Skład
Substancjami czynnymi w leku są fenol, rezorcynol, kwas borowy.
1 g płynu na skórę zawiera 40 mg fenolu, 80 mg rezorcynolu, 8 mg kwasu borowego.

Pozostałe składniki to: fuksyna zasadowa, aceton, etanol 96%, woda oczyszczona

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli: miejsca chorobowo zmienione należy smarować lub pędzlować 2 lub 3 razy na dobę.

U dzieci w wieku powyżej 3 lat i młodzieży: należy smarować lekiem zmienione chorobowo miejsca na skórze raz na dobę.

Działanie
Zawarty w leku fenol działa grzybobójczo i bakteriobójczo, kwas borowy działa słabo bakteriostatycznie (hamuje wzrost bakterii) i
grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów), a rezorcynol ma słabe działanie odkażające i złuszczające

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

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Pigmentum Castellani
jeśli pacjent ma uczulenie na fenol, rezorcynol, kwas borowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
u noworodków i niemowląt;
u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

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

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) może wystąpić podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Leku nie należy stosować na duże powierzchnie skóry, na skórę pozbawioną naskórka i ze zmianami zapalnymi, gdyż zawarty w leku
kwas borowy może wchłonąć się ze skóry i działać toksycznie na organizm.
Uwaga: lek silnie barwi skórę.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić przed światłem.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta 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.

Leku Pigmentum Castellani nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że w opinii lekarza korzyści wynikające ze stosowania leku są
większe niż ryzyko dla płodu.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Pigmentum Castellani u dzieci.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
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