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Dermatol Puder leczniczy 2 g
 

Cena: 2,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 g

Postać puder leczn.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Składniki
bizmutu galusan zasadowy

Stosowanie
Wskazania do stosowania: Jako środek hamujący drobne krwawienia, odkażający w stanach zapalnych skóry, sączących ranach i
owrzodzeniach.

Sposób stosowania i droga podania: Zewnętrznie, podanie na skórę. Na zmienioną chorobowo skórę, stosować 2 do 3 razy na dobę. Lek
ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem na opakowaniu lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie należy
stosować leku po upływie terminu ważności.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną. Interakcje: Brak danych. Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem
należy porozumieć się z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie wywiera wpływu. Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Stosować ostrożnie na rozległe rany. Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują podczas stosowania leku, należy skontaktować się z
lekarzem.

Przedawkowanie: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem. Działanie niepożądane: Brak
danych. Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21
309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań
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niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Opis
Dermatol Puder leczniczy 2 g

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

