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Afronis/adonis afrodyta (płyn przeciwtrądzikowy) 100 ml
 

Cena: 17,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny na skórę

Producent ELANDA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Płyn przeciwtrądzikowy Afronis to lek złożony, przeznaczony do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Jego właściwości
przeciwbakteryjne i przeciwświądowe wykorzystywane są pomocniczo w leczeniu trądziku pospolitego.

Trądzik pospolity to bardzo popularna, przewlekła dolegliwość dotykająca przede wszystkim osoby w wieku nastoletnim (między 12 a 19
rokiem życia). Jako „trądzik wieku dorosłego” choroba może pojawić się również u osób po 25. roku życia. Schorzenie najczęściej
przybiera postać trądziku grudkowo-krostowego. Proces zapalny prowadzi wówczas do powstania zaskórników, zapalnych grudek i
krost wypełnionych ropną wydzieliną. Wykwity mogą pojawić się zarówno na twarzy, jak i plecach czy klatce piersiowej. Płyn
przeciwtrądzikowy Afronis łagodzi objawy trądziku oraz lekko znieczula podrażnioną skórę.

Wskazania i działanie
Płyn przeciwtrądzikowy Afronis stosowany jest pomocniczo w leczeniu trądziku pospolitego. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne,
przeciwświądowe i lekko znieczulające. Poszczególne substancje czynne leku charakteryzują się następującym działaniem:

lewomentol (Levomentholum) – substancja o działaniu chłodzącym i znieczulającym. Lewomentol stosowany jest m.in. w
leczeniu stanów zapalnych skóry z wysypką, świądem, obrzękiem oraz miejsc po ukąszeniach owadów;
rezorycyna (Resorcinolum) – rozjaśnia przebarwienia i udrażnia ujścia gruczołów łojowych. Wykazuje działanie antyseptyczne,
przeciwbakteryjne, oraz złuszczające;
kwas borowy (Acidum boricum) – substancja wykazująca działanie łagodzące, stosowana pomocniczo w przebiegu trądziku
oraz innych stanów zapalnych skóry;
tymol (Thymolum) – działa odkażająco, przeciwbakteryjnie, grzybobójczo i przeciwwirusowo. Łagodzi stany zapalne skóry.
Substancja ta jest powszechnie stosowana w dermatologii m.in. przy leczeniu trądziku i innych chorób skóry przebiegających ze
świądem i/lub ropnymi wypryskami.

Dawkowanie
Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem, który znajduje się w dołączonej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
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farmaceuty.

Płyn przeciwtrądzikowy przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego u osób dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 12. rok życia.

Preparat należy nanosić na skórę 1-2 razy na dobę (w zależności od nasilenia objawów chorobowych). Przed zastosowaniem płynu
przeciwtrądzikowego skóra powinna zostać odpowiednio przygotowana: umyta i dokładnie osuszona. Zaleca się także, po oczyszczeniu
skóry, odczekanie kilkunastu minut, co pozwoli uniknąć wystąpienia efektu drażniącego. Następnie należy zwilżyć płynem
przeciwtrądzikowym Afronis tamponik lub płatek kosmetyczny i przemyć zmienione chorobowo miejsca.

Jeśli wystąpią objawy nadmiernego wysuszenia i/lub łuszczenia się skóry, należy zmniejszyć częstotliwość stosowania płynu
przeciwtrądzikowego.

W przypadku wrażenia, że działanie płynu przeciwtrądzikowego Afronis jest zbyt silne (lub zbyt słabe), należy skonsultować się z
lekarzem.

Przeciwwskazania
Leku Afronis nie należy stosować w przypadku, gdy:

u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku;
skóra jest uszkodzona, znajdują się na niej widoczne rany;
nie zaleca się stosowania leku na błony śluzowe;
nie wolno stosować płynu doustnie

Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 12 roku życia lub kobiet w ciąży.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, płyn przeciwtrądzikowy Afronis może wywołać działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane to:

reakcje alergiczne,
podrażnienie skóry,
reakcje nadwrażliwości, których objawem jest dłużej utrzymujące się zaczerwienienie skóry. Jeśli taka reakcja wystąpi, należy
przerwać stosowanie płynu przeciwtrądzikowego i skonsultować się z lekarzem.

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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