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Afronis, płyn 100 g trądzik pospolity stan zapalny
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 100 ML

Postać płyn

Producent UNIWER

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Żylaki

Opis produktu
 

Wskazania

Lek Afronis stosowany jest pomocniczo w trądziku pospolitym.

Substancja czynna: Acidum boricum, Levomentholum, Resorcinolum, Thymolum

Skład
Substancje czynne: Pozostałe składniki
100 g płynu zawiera kwas borowy 3 g, rezorcynol 2 g, lewomentol 0,2 g, tymol 0,05 g.: etanol, woda oczyszczona
Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Stosować 1-2 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych.

Sposób podawania:

Podanie na skórę. Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Po dokładnym umyciu i wysuszeniu skóry twarzy ręcznikiem, odczekać kilkanaście minut dla uniknięcia efektu drażniącego.

Następnie zwilżyć tamponik płynem i przemywać wyłącznie miejsca chorobowo zmienione.

W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszenia i złuszczenia się skóry należy zmniejszyć częstość stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Afronis jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
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 Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę;

Jeśli pacjent ma otwarte rany;

U pacjentek w ciąży;

U pacjentek karmiących piersią;

Nie stosować na błony śluzowe;

Nie stosować doustnie;

Nie stosować leku Afronis u dzieci poniżej 12 lat.

Zawartość:

100 g

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ELANDA PHARMA

Pozwolenie: MZ R/0065

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Afronis należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać
stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszania i złuszczania skóry należy zmniejszyć częstość stosowania produktu.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów

Afronis nie ma wpływu na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

Interakcje z innymi lekami
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Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składniki złuszczające, np. kwas salicylowy, siarkę, ponieważ może wystąpić
podrażnienie skóry.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane leku
przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: częstość nieznana ( nie może
być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

podrażnienie skóry

reakcje alergiczne

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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