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Akneroxid 10% żel 50 g
 

Cena: 34,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent ALMIRALL HERMAL GMBH

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzoylis peroxidum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 100 mg nadtlenku benzoilu.

Wskazania i działanie

Trądzik młodzieńczy (Acne vulgaris).

Nadtlenek benzoilu hamuje rozwój Propionibacterium acnes, bakterii uważanych za jedną z przyczyn trądziku pospolitego. Ponadto
działa złuszczająco, otwierając zaczopowane pory, oraz zmniejsza wytwarzanie łoju. Płyn do stosowania na skórę nie zawiera substancji
zapachowych ani konserwujących.

Dawkowanie
Do stosowania miejscowego na skórę. O ile lekarz nie zaleci inaczej,lek Akneroxid 10 zwykle stosuje się raz lub dwa razy na dobę.
Pacjenci ze szczególnie wrażliwą skórą , początkowo powinni stosować lek Akneroxid 10 raz na dobę, przed ułożeniem się do snu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na nadtlenek benzoilu lub pozostałe składniki preparatu. Nie stosować na uszkodzoną skórę, błony śluzowe oraz skórę
owłosioną.
Żelu i płynu nie należy stosować w skojarzeniu ze środkami działającymi drażniąco na skórę. Żel należy stosować szczególnie ostrożnie
u osób z atopowym zapaleniem skóry, suchą i odtłuszczoną skórą.
W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach. Nie zaleca się stosowania w ostatnim miesiącu
ciąży.
Podczas leczenia należy unikać silnego naświetlania leczonych powierzchni skóry promieniowaniem UV (światło słoneczne, solarium).
Chronić ubranie przed kontaktem z preparatem.

Informacje dodatkowe
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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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