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SKINOREN ROSACEA(Finacea) żel 0,15 g/1g
 

Cena: 62,28 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g (tuba)

Postać żel

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w leczeniu trądziku różowatego. Jest on stosowany w celu zmniejszenia zapalnych
grudek i krost na twarzy.Skład:Substancją czynną jest kwas azelainowy (150mg w 1g leku Finacea)Inne składniki leku to: glikol
propylenowy, polisorbat 80, lecytyna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, karbomer 980, sodu
wodorotlenek, disodu edetynian, kwas benzoesowy (E210) i woda oczyszczona.Dawkowanie:Lek Finacea zawsze stosować zgodnie z
zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek Finacea jest
przeznaczony wyłącznie do zastosowania miejscowego (na skórę). Zazwyczaj stosowane dawkowanie i częstość podawania leku: lek
Finacea nanosi się cienką warstwę na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem)i delikatnie
wmasowuje w skórę. Około 2,5cm leku wyciśniętego z tuby, co odpowiada 0,5g żelu, wystarcza na całą twarz.Działania niepożądane:
Może wystąpić podrażnienie skóry. Częstość ich występowania zmniejsza się podczas leczenia. Zgłaszane skórne objawy są
wymienione poniżej w oparciu o następujący schemat częstości występowania:- Bardzo często: u więcej niż 1 na 10 pacjentów Często:
u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 n a100 pacjentów- Niezbyt często: u mniej niż 1 na 100 pacjentów, ale u więcej niż 1 na 1000
pacjentów.- Bardzo często: pieczenie/kłucie, świąd,- Często: sucha skóra/łuszczenie się skóry, wysypka,- Niezbyt często: reakcja skórna
na czynnik zewnętrzny(kontaktowe zapalenie skóry), obrzęk twarzy.Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią
jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione, należy powiedomic lekarza.Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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