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Spirytus salicylowy APTEO MED, 100 g
 

cena: 1,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 2%

Opakowanie 100 ML

Postać płyn

Producent Synoptis

Rejestracja PRODUKT LECZNICZY NIEREFUNDOWANY
OTC | Produkt dostępny bez recepty

Zastosowanie Odkażanie

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest kwas salicylowy.

100 g leku zawiera

2 g kwasu salicylowego.

Pozostałe składniki leku to: etanol (760 g/l), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu;

w przypadku nadwrażliwości na salicylany;

na uszkodzoną skórę;

u dzieci poniżej 2 roku życia.

Uwagi do stosowania

Preparat może wywoływać alergiczne odczyny skórne a także zaczerwienienia i podrażnienia skóry.

Preparatu nie należy stosować na uszkodzoną skórę oraz w przypadku nadwrażliwości na kwas salicylowy lub salicylany. Nie stosować
u dzieci poniżej 2 roku życia.
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 Ostrzeżenia

Preparat tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Długoterminowe stosowanie może wywoływać
podrażnienia i wysuszenie skóry. Zastosowanie na większe powierzchnie skóry lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności
obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Spirytus salicylowy APTEO MED może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób wrażliwych mogą wystąpić alergiczne odczyny skórne a także zaczerwienienia i podrażnienia skóry.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować. Dotychczas nie odnotowano interakcji Spirytusu salicylowego APTEO MED z innymi lekami.

Prowadzenie pojazdów

Zastosowanie na większe powierzchnie skóry lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia
pojazdów.

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. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu
nie zaleca się stosować.

Zawartość100 g

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SYNOPTIS PHARMA

Pozwolenie: MZ 16526
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