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Acifungin forte płyn 30 ml
 

Cena: 10,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Płyny

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Acifungin Forte w postaci płynu to produkt, z którego mogą korzystać pacjenci dorośli. Na co jest Acifungin Forte?
Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są choroby grzybicze skóry, wałów okołopaznokciowych oraz paznokci. Produkt ma
działanie przeciwgrzybicze, keratolityczne oraz ściągające, a oprócz tego może wykazywać słabe właściwości przeciwbakteryjne.

W opakowaniu znajduje się 30 ml płynu Acifungin Forte. W skład wyrobu medycznego wchodzi kwas borowy, kwas salicylowy, kwas
galusowy, kwas octowy, a także tanina, salicylan metylu, etanol oraz octan etylu. Wyrób medyczny Acifungin Forte należy stosować
zgodnie z zaleceniami producenta i w rekomendowanych przez niego dawkach. Zalecane dawkowanie Acifungin Forte to 3-4 razy na
dobę. Aplikacja powinna obejmować zmienione chorobowo miejsca skóry, wałów okołopaznokciowych oraz paznokci. Wyrób medyczny
powinien być aplikowany w miejsca docelowe za pomocą dołączonego do zakrętki dedykowanego pędzelka. Nie należy stosować
wyrobu medycznego częściej niż to wskazane. Przed zastosowaniem produktu należy wstrząsnąć jego opakowaniem, gdyż w związku z
zawartością naturalnych składników może tworzyć się w nim drobny osad. Zanim wyrób medyczny zostanie zastosowany, zaleca się
otoczenie obszaru objętego procesem chorobowym zabezpieczającą warstwą preparatu ochronnego, na przykład pastą cynkową. W
czasie stosowania produktu należy uważać, aby nie dostał się on do oczu.

Wyrób medyczny Acifungin Forte może wykazywać u niektórych pacjentów działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u
każdej osoby, która stosuje ten produkt. Jeśli w związku z użyciem wyrobu medycznego Acifungin Forte pojawią się u pacjenta takie
objawy jak zaczerwienienie, świąd, pieczenie czy też podrażnienie, zaleca się zaprzestanie używania produktu oraz umycie tych miejsc
wodą z mydłem, a także posmarowanie ich maścią obojętną (można w tym celu wykorzystać np. wazelinę). Pojawienie się jakichkolwiek
działań niepożądanych związanych z użyciem wyrobu medycznego stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Wyrób medyczny Acifungin Forte ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Poza tym nie jest on przeznaczony do stosowania przez dzieci i młodzież, a także
przez pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią. Produkt nie powinien być aplikowany na błony śluzowe. Niewskazane jest
też nakładanie go na uszkodzoną skórę i rany. Wyrób medyczny nie powinien być aplikowany w przypadku stanów zapalnych skóry oraz
sączących zmian skórnych, szczególnie alergicznych.
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Płyn Acifungin Forte nie powinien być również stosowany na duże powierzchnie skóry i nie należy go aplikować na fałdy skóry. Z
produktu nie powinno się korzystać długotrwale. Wyrób medyczny należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zużyć w czasie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od otwarcia jego opakowania. Z produktu nie należy też korzystać, gdy minie podana na opakowaniu data
ważności.

Skład
Kwas borowy, kwas salicylowy, kwas galusowy, kwas octowy, tanina, metylu salicylan, etanol, etylu octan.

Wskazania i działanie
Acifungin Forte to skuteczny preparat stosowany w chorobach grzybiczych skóry, wałów okołopaznokciowych i paznokci. Wykazuje
działanie ściągające oraz keratolityczne.
Acifungin wykazuje również słabe działania przeciwbakteryjne. Acifungin Forte zawiera między innymi substancje pochodzenia
naturalnego przez co jest możliwe powstawanie drobnego osadu.

Przeciwwskazania
Należy uważać aby preparat nie dostał się do oczu i na błony śluzowe.
Nie stosować na błony śluzowe, rany i uszkodzoną skórę, sączące zmiany na skórze, stany zapalne, zmiany alergiczne na skórze. Nie
stosować na duże powierzchnie skóry, w fałdach skóry oraz długotrwale.
Zaprzestać stosowania w przypadku objawów podrażnienia.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Nie stosować u dzieci i młodzieży.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie
Smarować zmienione miejsca na skórze, wały okołopaznokciowe i (lub) paznokcie 3 lub 4 razy na dobę. Do nakładania preparatu należy
używać pędzelka dołączonego do zakrętki.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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