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Sonol płyn 8 g
 

Cena: 16,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,021g+2mg+0,021g)/

Opakowanie 8 g

Postać płyn do stos.na skórę

Producent ELANDA ZAKŁAD PRODU. ŚRODKÓW
FARMA.B.KOZUB, A.ORŁOWSKI S.J.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Mentholum, Thymolum, Ac.salicylicum

Opis produktu
 

Nazwa: SONOL płyn 
Opakowanie: 8 g 
Sposób użycia: Zewnętrznie, dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia.

Miejsca swędzące i wykwity na wargach smarować cienko i równomiernie początkowo 4-5 razy na dobę, gdy nastąpi poprawa 2-3 razy
na dobę.

Skład: 1 ml preparatu zawiera - 
Substancje czynne mentol racemiczny ( Mentholum ) 21 mg, kwas salicylowy (Acidum salicylicum ) 21 mg, tymol ( Thymolum ) 2 mg.
Substancja pomocnicza glikol propylenowy.

Wskazania: Sonol jest wskazany jako środek pomocniczy w leczeniu chorób infekcyjnych skóry, do smarowania miejsc swędzących i
wykwitów na wargach. 
Sonol – jest to lek złożony w formie płynu do stosowania na skórę, stosowany zewnętrznie jako środek pomocniczy w leczeniu chorób
zakaźnych skóry. Substancjami czynnymi są: kwas salicylowy w ilości 21 mg/1ml, tymol w ilości 2 mg/1ml oraz mentol w ilości 21
mg/1ml. To bardzo dobry i wygodny w użyciu lek w opakowaniu typu "roll-on".

Przeciwwskazania: Nie zaleca się stosowania produktu na otwarte rany, błony śluzowe i skórę uszkodzoną, przy nadwrażliwości na
składniki preparatu. Nie wolno stosować u noworodków i dzieci do 12 lat życia. Nie stosować w przypadku rozległych zmian
złuszczających (np. w łuszczycy).
Produktu Sonol nie wolno stosować w okresie ciąży i karmienia, bez konsultacji z lekarzem.
Lek nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu ( utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy
przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Ponieważ kwas salicylowy bardzo łatwo wchłania się w przez skórę nie powinien być stosowany na dużych obszarach skóry przez długi
czas, szczególnie u dzieci.
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Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składniki złuszczające np. rezorcynę, siarkę ponieważ może nastąpić podrażnienie
skóry.
Status:  Lek OTC

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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