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Salicylol 5% 100g.
 

Cena: 17,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g (fl.)

Postać płyn do stos.na skórę

Producent PRZED.PROD.FARMAC.-KOSMET.PROFARM
SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Salicylol, 5% płyn do stosowania na skórę, 100 g
Salicylol jest olejowym roztworem kwasu salicylowego, o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i łagodnie keratolitycznym
tzn. działającym rozpuszczająco na naskórek.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia wcierać przy pomocy nasączonego zwitka waty w zmienioną chorobowo powierzchnię skóry głowy
odgarniając włosy. Głowę umyć po upływie 1-2 godzi. Zabieg powtórzyć kilka razy w odstępach 3-4 dni.

Skład
1 g płynu zawiera 50 mg kwasu salicylowego i 950 mg oleju rycynowego.

Działanie
Salicylol jest olejowym roztworem kwasu salicylowego, o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i łagodnie keratolitycznym
tzn. działającym rozpuszczająco na naskórek.

Wskazania
Łojotokowe zapalenie skóry, objawiające się uporczywym łupieżem, zakażenia grzybicze tj. grzybica powierzchowna owłosionej skóry
łowy, grzybica skóry głowy z odczynem zapalnym, łupież pstry. Pomocniczo w leczeniu trądziku.

Przeciwskazania
Preparatu nie należy stosować w ostrych stanach zapalnych skóry, na otwarte rany, na duże powierzchnie skóry oraz na błony śluzowe.

Działania niepożądane
W trakcie stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności
W razie kontaktu z błonami śluzowymi preparat zmyć ciepłą wodą.
Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią.
Nie stosować jednocześnie z preparatami na skórę zawierającymi rezorcynę i riwanol ponieważ mogą pojawić się reakcje chemiczne
pomiędzy kwasem salicylowym i wymienionymi składnikami.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować leku jeżeli osoba jest uczulona na którykolwiek ze składników i u dzieci do 3 roku życia.
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