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Delacet płyn 100 ml pasożyty wszy
 

cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 100 ML

Postać płyn

Producent Herbapol Wrocław

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Substancja czynna: delphinii consolidae

Skład

alkoholwy wyciag z ziela ostróżki polnej z dodatkiem stężonego kwasu octowego

Działanie

silne działanie toksyczne na pasożyty zewnętrzne, szczególnie dla wszy głowowych i łonowych

Dawkowanie

zwilżyć obficie włosy preparatem, zawiązac chustką na 2 godziny, następnie umyć włosy i wyczesać gęstym grzebieniem,
zabieg powtórzyc po tygodniu

Przeciwwskazania

Otwarte rany i ostre stany zapalne skóry głowy. Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Zawartość:

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową w tekturowym pudełku. Opakowanie: 100 ml

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL KRAKÓW

Pozwolenie: MZIOS R/0054

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Nie pić. W przypadku dostania się preparatu na śluzówkę oka przepłukać pod bieżącą wodą.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia (dzieci, które nie ukończyły 5 lat).Nie stosować w pobliżu otwartego ognia.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stosować równocześnie z szamponem gdyż środki powierzchniowo czynne mogą spowodować wchłonięcie przez skórę
toksycznych substancji owadobójczych.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono negatywnego wpływu.

Działania niepożądane

Podrażnienie skóry. W razie przypadkowego połknięcia leku mogą wystąpić zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego,
krwionośnego i nerwowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
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