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Abe płyn na skórę 8 g
 

Cena: 9,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 g

Postać Płyny na skórę

Producent INCO-VERITAS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum lacticum, Acidum salicylicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Abe w postaci płynu na skórę jest produktem usuwającym zrogowacenia, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych,
młodzież i dzieci w wieku powyżej 2 lat (u dzieci w wieku 2–12 lat może być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza). Na co jest płyn
na skórę Abe? Wskazaniem do stosowania leku jest usuwanie odcisków oraz zgrubiałej skóry. W skład leku wchodzi kwas mlekowy oraz
kwas salicylowy. Kwas salicylowy ma właściwości keratolityczne, dzięki czemu jego działanie prowadzi do zmiękczania zrogowaciałego
naskórka oraz jego rozpulchniania, co w konsekwencji sprawia, że jego złuszczanie jest łatwiejsze. Zawarty w składzie leku Abe kwas
mlekowy ma natomiast działanie żrące, dlatego usuwa zrogowacenia. Składniki pomocnicze leku Abe również nie są przypadkowe,
ponieważ mają one właściwości antyseptyczne, a oprócz tego natłuszczają skórę.

W opakowaniu znajduje się 8 g płynu na skórę Abe. W skład 100 g leku wchodzi 11,125 g 80% kwasu mlekowego oraz 8,9 g kwasu
salicylowego. Skład leku dopełniają substancje pomocnicze, czyli terpentyna, olej rycynowy, jod sublimowany, nitroceluloza oraz octan
etylu, które łącznie stanowią 80 g produktu. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania i
postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Rekomendowane dawkowanie płynu na skórę Abe to aplikacja na skórę dwa razy na dobę, najlepiej w godzinach porannych i
wieczornych. Aby prawidłowo zastosować lek, należy odkręcić zakrętkę i wyjąć aplikator, po czym należy chwilę odczekać, by nadmiar
płynu mógł spłynąć do flakonika. Kolejny krok polega na posmarowaniu powierzchni zrogowaciałej skóry. Należy przy tej czynności być
szczególnie ostrożnym, aby nie dopuścić do aplikacji, czy też spłynięcia Abe na zdrową skórę. Po aplikacji płynu na skórę Abe należy
odczekać chwilę. W tym czasie preparat powinien zaschnąć, tworząc na powierzchni zrogowacenia białą błonkę.

Lek Abe może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Należy do nich
pieczenie i nadżerki, które pozostawiają po sobie przebarwienia (przemijające). Jeśli u pacjenta pojawi się rozległe przebarwienie
otaczającej skóry, należy skonsultować się z lekarzem. Konsultacji z lekarzem wymagają też inne skutki uboczne Abe, które pojawią się
u pacjenta w związku ze stosowaniem leku.

Abe jest lekiem, który ma pewne przeciwwskazania i nie może być stosowany przez każdego pacjenta. Lek nie powinien być używany w
przypadku nadwrażliwości na kwas salicylowy bądź inne składniki płynu na skórę. Przeciwwskazaniem jest też aplikacja na ostre stany
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zapalne oraz przerwanie ciągłości skóry. Lek Abe nie powinien być też stosowany przez pacjentki spodziewające się dziecka i kobiety w
okresie laktacji. Leku nie powinno się używać u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Jeśli natomiast pacjent choruje na cukrzycę, powinien
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Skład
Skład w 100 g
kwas mlekowy 80%m - 11,125 g
kwas salicylowy - 8,9 g
substancje pomocnicze (terpentyna, olej rycynowy, jod sublimowany, nitroceluloza, octan etylu) - 80g

Wskazania i działanie

Kwas salicylowy ma właściwości złuszczające, grzybobójcze, keratolityczne i antyseptyczne. Kwas mlekowy to środek łagodnie
żrący, przeciwgnilny i bakteriobójczy. Zawarte substancje działają przeciwgnilnie, bakteriobójczo, antyseptycznie oraz
natłuszczająco.

Dawkowanie
Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub podanym w ulotce. Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar
płynu spłynie do flakonika. Następnie posmarować wyłącznie powierzchnie zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał
się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż preparat zaschnie w postaci białej błonki. Smarować dwa razy na dobę rano
i wieczorem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na kwas salicylowy, ostre stany zapalne, przerwanie ciągłości skóry.
Działania niepożądane
Może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.W przypadku wystąpienia rozległego przebarwienia w
obrębie otaczającej skóry lub innych dzaiałań niepożądanych należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
Uwagi
Osoby chore na cukrzyce użycie preparatu powinny koniecznie skonsultować z lekarzem.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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