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Antidral 100 mg/g, płyn na skórę, 50 ml pocenie
 

cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 50 ml

Postać sztyft roll-on

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Pot

Opis produktu
 

ZawartośćButelka z polietylenu HPPE, obejma kulki z polietylenu typ GGNX-18-D003, kulka i zakrętka z polipropylenu J-400 w
tekturowym pudełku. 1 butelka po 50 ml.

Dawkowanie

Początkowo zaleca się stosowanie leku Antidral codziennie na noc, po dokładnym umyciu i osuszeniu skóry (unikać tarcia). W przypadku
mniej intensywnego pocenia się wskazane jest stosowanie płynu co drugi lub co trzeci dzień, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Preparat stosuje się zewnętrznie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy stosować płynu w przypadku uszkodzenia naskórka oraz po goleniu lub depilacji.

Ostrzeżenia

Stosowanie produktu leczniczego Antidral należy ograniczyć jedynie do powierzchni skóry, dla których płyn jest wskazany. Należy unikać
kontaktu preparatu z błoną śluzową i oczami. Nie należy myć skóry bezpośrednio przed zastosowaniem preparatu. Jeśli płyn stosuje się
na skórę pach, miejsc tych nie należy golić w ciągu 12 godzin przed lub po użyciu płynu, ze względu na

możliwość wystąpienia reakcji skórnych.

W przypadku podrażnienia, miejsca podrażnione smarować łagodnym kremem zawierającym hydrokortyzon. Antidral można stosować
ponownie po całkowitym ustąpieniu objawów podrażnienia.

Preparat może niszczyć lub odbarwiać odzież.
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 Przedawkowanie

Nie dotyczy.

Działania niepożądane

Podczas stosowania płynu mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry, takie jak: pieczenie, świąd lub rumień. W takim wypadku należy
przerwać leczenie.

Interakcje z innymi lekami

Brak danych.

Prowadzenie pojazdów

Antidral nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i laktacja

Antidral można stosować w czasie ciąży i laktacji jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Pozwolenie: MZ 1261
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