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Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, 20 g trądzik
 

cena: 3,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 20 gram

Postać pasta

Producent HASCO

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Skóra

Opis produktu
 

Opis

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym lek zalecany pomocniczo do stosowania miejscowego na zmiany trądzikowe. Zalecany do
stosowania dla dorosłych i młodzieży od 12. roku życia.

Wskazania

Na zmienioną chorobowo skórę jako środek wysuszający i przeciwbakteryjny o słabym działaniu. Pomocniczo w niewielkich wykwitach
skórnych w przebiegu trądziku młodzieńczego.

Substancja czynna: Acidum salicylicum, Zinci oxidum

Skład

100 g leku zawiera: Substancje czynne: Acidum salicylicum (kwas salicylowy) 2 g, Zinci oxidum (cynku tlenek) 25 g.

Substancje pomocnicze: skrobia pszeniczna, wazelina biała.

Dawkowanie

Lek stosuje się na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Pastę nakładać dokładnie umytymi dłońmi lub za pomocą jałowej gazy 1-2 razy dziennie. Po nałożeniu
pasty należy dokładnie umyć ręce. Przed użyciem u dzieci poniżej 12 lat zaleca się zasięgnąć opinii lekarza. Nie należy stosować na duże
powierzchnie skóry, a jedynie na miejsca zmienione chorobowo.

Przeciwwskazania
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Ostre stany zapalne skóry, nadwrażliwość na kwas salicylowy lub inne składniki produktu. Nie stosować na uszkodzoną skórę, w obrębie
skóry owłosionej oraz na rany i owrzodzenia. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Zawartość:

20 g

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HASCO-LEK

Pozwolenie: IL-1182/CHF

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu z oczami. Osoby z astmą oskrzelową
powinny przed zastosowaniem leku zasięgnąć opinii lekarza.. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub innych objawów
niepożądanych należy przerwać stosowanie pasty i skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w
tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
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