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Dermatol prosz. 2g
 

Cena: 2,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 g

Postać prosz.

Producent PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK S.A.

Opis produktu
 

Opis
Bizmutowy galusan zasadowy Hasco jest jednoskładnikowym lekiem, który należy do preparatów zabliźniających. Jego substancją
czynną jest sol bizmutu trójwartościowego, występujący w postaci żółtego proszku.
Działanie dermatolu, czyli substancji czynnej leku, opiera się na jego zdolności do adsorpcji, ściągania, wysuszania oraz słabego
działania przeciwbakteryjnego i złuszczającego. Działanie przeciwbakteryjne wynika z denaturującego wpływu na strukturalne i
enzymatyczne białka. W efekcie powstaje nierozpuszczalna ochronna warstwa na powierzchni rany. Ponadto, dermatol kurczy naczynia
krwionośne w zdenaturowanej warstwie, co zmniejsza przekrwienie tkanek w stanach zapalnych oraz może zahamować niewielkie
krwawienia.
Bizmutowy galusan zasadowy Hasco jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Lek jest wskazany do drobnych
krwawień, ponieważ pomaga w ich hamowaniu. Może być również stosowany w stanach zapalnych skóry jako środek odkażający, oraz
w przypadku sączących się ran, owrzodzeń i otarć naskórka.

Wskazania
Bizmutowy galusan zasadowy Hasco stosowany do przysypywania ran, owrzodzeń i otarć naskórka.

Działanie
Działa ułatwiająco w procesie gojenia ran dzięki swoim właściwościom odkażającym, absorbującym, ściągającym, wysuszającym, słabo
przeciwbakteryjnym i lekko złuszczającym.

Dawkowanie
Zgodnie z zaleceniami, bizmutowy galusan zasadowy Hasco należy stosować miejscowo na zmienioną chorobowo skórę 2-3 razy na
dobę. Preparat powinien być przysypywany bezpośrednio na rany, owrzodzenia lub otarcia naskórka.

Skład
1 g proszku zawiera:

substancję czynną: bizmutu galusan zasadowy (Bismuthi subgallas) 1 g (proszek o zawartości 48-51% w przeliczeniu na bizmut).
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Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
Twojemu życiu lub zdrowiu.
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