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Salicylol płyn na skórę 100ml
 

Cena: 16,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,05g+0,95g)/g

Opakowanie 100 g (fl.)

Postać płyn do stos.na skórę

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

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum salicylicum, Ricini oleum virgina

Opis produktu
 

Nazwa: Salicylol 5% płyn 
Opakowanie: 100 g 
Sposób użycia: Oliwkę wcierać przy pomocy nasączonego zwitka waty w zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, odgarniając włosy.
Po upływie 1-2 godzin umyć głowę. Zabieg powtórzyć kilka razy w odstępie 3-4 dni. W szczególnie nasilonych zmianach, celem
zwiększenia skuteczności preparatu, zaleca się założyć na głowę szczelny czepiec z cienkiej folii.
Skład: Acidum salicylicum 5 g, Oleum Ricini 95 g.
Wskazania: Oliwkę stosować zewnętrznie w różnego rodzaju łuszczycach owłosionej skóry głowy, w złuszczaniu łuszczycowatym,
łupieżu skóry głowy, łojotokowym zapaleniu owłosionej skóry głowy oraz w łupieżu azbestowym, również w przypadku wystąpienia
ciemieniuchy u dzieci.
Przeciwwskazania:  Nie stosować leku jeżeli osoba jest uczulona na którykolwiek ze składników i u dzieci do 3 roku życia.
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.
Uwaga:  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.
Status:  Produkt leczniczy

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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