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Acerin płyn do usuwania odcisków 8 g
 

Cena: 7,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 g

Postać Płyny na skórę

Producent SCAN-ANIDA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum lacticum, Acidum salicylicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Acerin w postaci płynu do usuwania odcisków jest produktem z kwasem salicylowym i kwasem mlekowym, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych. Wyrób przeznaczony jest do miejscowej aplikacji na skórę. Dostępny jest w specjalnym
opakowaniu z aplikatorem w pędzelku (podobnym do lakieru do paznokci), co ułatwia jego precyzyjne nakładanie na skórę.

Na co jest Acerin? Wskazaniem do stosowania leku jest bezbolesne usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry. Składniki czynne produktu
leczniczego Acerin, kwas salicylowy i kwas mlekowy, pomagają w pozbywaniu się zrogowaceń. Kwas salicylowy ma właściwości
keratolityczne. Jego funkcją w Acerin jest zmiękczanie oraz rozpulchnianie zrogowaciałego naskórka i tym samym ułatwianie jego
złuszczania. Kwas mlekowy natomiast ma właściwości żrące, dzięki czemu przyczynia się do niszczenia zrogowaciałej warstwy skóry.

W opakowaniu znajduje się 8 g płynu do usuwania odcisków Acerin. W skład 1 g płynu wchodzi 195 mg kwasu salicylowego oraz 98
mg kwasu mlekowego, a także składniki uzupełniające. Lek należy stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w jego ulotce, chyba że
lekarz zaleci inaczej. Płyn Acerin przeznaczony jest wyłącznie do miejscowego stosowania na skórę. W pierwszej kolejności należy
namoczyć miejsce z odciskiem w ciepłej wodzie przez około 15–30 minut, a następnie należy dokładnie osuszyć skórę. Potem zaleca
się aplikację płynu Acerin na odcisk lub zgrubienie, przy wykorzystaniu dołączonego pędzelka. Przy aplikacji należy uważać, aby płynem
Acerin nie pokryć zdrowej skóry. Trzeba postępować ostrożnie, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka, czy też do wylania
zawartości opakowania. Po nałożeniu płynu na odcisk lub zrogowacenie należy odczekać, aż Acerin całkowicie wyschnie. Jeśli będzie to
konieczne, należy powtarzać procedurę przez kilka dni. Po tym czasie trzeba ponownie namoczyć skórę i usunąć odcisk czy
zrogowacenie.

Płyn do usuwania odcisków Acerin może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie są one obserwowane
u każdego. Wśród nich wymienić należy stan zapalny i objawy podrażnienia. Jeśli lek zostanie natomiast przypadkowo zastosowany na
zdrową skórę, może pojawić się ból i oparzenie. W tym przypadku należy zaprzestać stosowania produktu i niezwłocznie skonsultować
się z lekarzem.

Lek Acerin w postaci płynu do usuwania odcisków nie może być stosowany przez każdego, gdyż posiada również przeciwwskazania.
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Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania płynu Acerin jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Lek nie
może być też stosowany u dzieci, a także przez osoby z zaburzeniami krążenia lub cukrzycą. Nie zaleca się aplikacji leku Acerin, jeśli
skóra w otoczeniu odcisków jest zmieniona chorobowo lub uszkodzona. Produkt nie może być też aplikowany na twarz, czy też
stosowany doustnie, poza tym nie zaleca się jego aplikacji w okolicy narządów płciowych. Pacjentki spodziewające się dziecka lub
karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Opis
(195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę
(Acidum salicylicum + Acidum lacticum)

Wskazania do stosowania:
Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 g płynu na skórę zawiera: 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego oraz substancje pomocnicze: koloksylinę, kalafonię,
aceton, octan n-butylu

Stosowanie
Sposób użycia: Lek Acerin nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze. Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry.
Poczekać aż lek dobrze wyschnie. Nakładanie leku, w razie konieczności, powtarzać przez kilka dni. Następnie należy wymoczyć nogi i
usunąć odcisk.

Dzieci: Nie stosować u dzieci.

Wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym pomieszczeniu.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek jest łatwopalny.
Ostrożnie z ogniem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
8

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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