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Solphadermol 5% Płyn 2 ml
 

Cena: 43,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 ml

Postać -

Producent SOLPHARM SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

SolphaDermol wyrób medyczny stosowany do usuwania wykwitów skórnych mięczaka zakaźnego.

SolphaDermol zawiera 5% wodorotlenek potasu, który powoduje uszkodzenie wewnątrzkomórkowych otoczek lipidowo-kolagenowych
wirusa. Dzięki temu układ immunologiczny ma do niego dostęp. W wyniku tego procesy obronne organizmu eliminują wirusa.

Zastosowanie:
w leczeniu miejscowym pewnych rodzajów brodawek - Molluscum contagiosum. Mięczak zakaźny jest zakaźnym guzkiem skóry
wywołanym przez wirusy.

Sposób użycia:
2 aplikacje dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Dotknąć guzków mięczaka płaską częścią szpatułki, a następnie zostawić roztwór do
wyschnięcia. Po nałożeniu preparatu na 1-3 guzki szpatułka powinna być ponownie zanurzona w preparacie. Jeśli na guzku mięczaka
nie jest widoczna kropelka (wielkości ziarnka piasku), należy ponownie zwilżyć szpatułkę i dotknąć nią guzka.

Należy zaprzestać stosowania preparatu w momencie pojawienia się stanu zapalnego wskazującego na proces gojenia. Zapalenie
objawia się w postaci zaczerwienia, które utrzymuje się co najmniej 12 godzin.

Należy zaprzestać stosowania preparatu nie później niż po 14 dniach, nawet jeśli zapalenie nie pojawi się. Stosować roztwór jedynie na
brodawki wywołane Molluscum contagiosum. Nie stosować na zdrową skórę.

Przeciwwskazania:
Nie stosować:
•w pobliżu oczu,
•na guzki ze zmianami zapalnymi,
•na błony śluzowe,
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•na otwarte rany, zadrapaną lub uszkodzoną skórę,
•na brodawki zwykłe, brodawki starcze, znamiona, odciski lub inne zrogowacenia skóry,
•u niemowląt i małych dzieci poniżej 2 lat,
•na blizny hipertroficzne lub keloidy,
•u osób zakażonych HIV lub leczonych z użyciem leków tłumiących działanie układu immunologicznego.

Skład:
1ml roztworu zawiera 50mg wodorotlenku potasu i wodę oczyszczoną

Ważne wskazówki:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w pozycji pionowej, w temperaturze pokojowej. Dokładnie zakręcić buteleczkę po
każdorazowym zastosowaniu.
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