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Pudroderm 140 g
 

Cena: 17,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 140 g

Postać -

Producent MARIA LISOWSKA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE
PAMPA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Pudroderm to produkt leczniczy w postaci zawiesiny stosowanej na skórę. Działa miejscowo znieczulająco, przeciwświądowo,
ściągająco i osłaniająco, dzięki czemu może być stosowany w stanach zapalnych skóry przebiegających z wysypką, obrzękiem,
świądem, również w świądzie neurogennym czy po ukąszeniach owadów.

Zawarta w składzie benzokaina wywołuje miejscowe znieczulenie. Tlenek cynku to substancja o silnym działaniu osłaniającym,
ściągającym i słabym działaniu przeciwbakteryjnym. Lewomentol przeciwdziała świądowi i wywołuje miejscowe uczucie chłodu.

Wskazania
Lek Pudroderm stosuje się:
pomocniczo w przypadku: ospy wietrznej, półpaśca, obrzęku, świądu, w tym świądu neurogennego, w stanach zapalnych skóry
przebiegających z wysypką,
po ukąszeniach owadów np. przez osy, meszki, komary,
po naświetlaniach radiologicznych pod kontrolą lekarza.

Skład
1g zawiesiny zawiera:
substancje czynne: benzokaina (Benzocainum) 9,8mg, lewomentol (Levomentholum) 9,8mg, cynku tlenek (Zinci oxidum) 245mg,
substancje pomocnicze: talk, glicerol 99,5%, woda oczyszczona.

Działanie
Miejscowo znieczulające, przeciwświądowe, osłaniające i ściągające.

Dawkowanie
Lek należy stosować na skórę: na zmienione chorobowo miejsca na skórze nakładać niezbyt cienką warstwę zawiesiny, stosować od 2
do 3 razy na dobę, lub w razie potrzeby częściej.
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Przed każdym użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać przez energiczne wstrząsanie.
Nie przykrywać opatrunkiem ani nie wcierać w skórę.
Pozostałości leku na skórze łatwo się czyści bieżącą, ciepłą wodą.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
Nie stosować: na rany, na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, pod opatrunki okluzyjne.
Nie stosować długotrwale.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przechowywanie
Przechowywać poza zasięgiem dzieci, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Działania niepożądane
Po zastosowaniu leku mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia skóry. W przypadku nasilenia się objawów podrażnienia lub
gdy objawy podrażnienia nie ustąpią po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania Pudrodermu.

Interakcje
Benzokaina zaburza działanie sulfonoamidów. Miejscowo znieczulające działanie benzokainy ulega osłabieniu w obecności nadtlenku
benzoilu, który często jest składnikiem stosowanych miejscowo leków przeciwtrądzikowych. Z tego powodu przed aplikacją produktu
Pudroderm u pacjentów stosujących produkty zawierające nadtlenek benzoilu, należy dokładnie oczyścić skórę z ich pozostałości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.
Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę.
Nie odnotowano przypadków przedawkowania w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami oraz zalecanym dawkowaniem i
sposobem użycia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 2 roku życia, gdyż miejscowe stosowanie benzokainy może prowadzić do wystąpienia
reakcji nadwrażliwości oraz do methemoglobinemii,
ostrożnie stosować u dzieci powyżej 2 lat.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktu u kobiet w ciąży, w okresie laktacji oraz potwierdzających wpływ
produktu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
brak danych dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
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