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Allefin (20 mg+10 mg)/g żel na ukąszenia owadów 30 g
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diphenhydraminum, Lidocainum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Lek Allefin to lek zawierający unikalne połączenie dwóch substancji czynnych:

lidokaina działa miejscowo znieczulająco w miejscu ugryzienia już do 2 minut od aplikacji, przyspieszając uczucie ulgi,
difenhydramina działa antyhistaminowo – redukuje zaczerwienienie, obrzęk i wysięk skórny oraz działa przeciwświądowo i
przeciwbólowo.

Skład

Substancjami czynnymi leku są difenhydraminy chlorowodorek i lidokainy chlorowodorek jednowodny. 1 g żelu zawiera 20 mg
difenhydraminy chlorowodorku i 10 mg lidokainy chlorowodorku jednowodnego.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy (E 1520), hydroksyetyloceluloza, olejek eteryczny
cytronelowy, disodu edetynian, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Lek Allefin jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
Nanieść niewielką ilość żelu na zmienione miejsce na skórze i delikatnie rozprowadzić. Stosować w zależności od potrzeb 2 lub 3 razy na
dobę.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Allefin:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (difenhydraminy chlorowodorek, lidokainy chlorowodorek jednowodny) lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
w przypadku dermatoz wysiękowych i pęcherzykowych;
u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
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Wstęp
Allefin to lek w postaci żelu do stosowania miejscowo na skórę, który zmniejsza obrzęk i uporczywe swędzenie. Miejscowo znieczula w
czasie krótszym niż 2 minuty.
Lek Allefin łagodzi skutki ukąszeń owadów (np. komary, osy, pszczoły) i poparzeń roślin (np. pokrzywy). Działa miejscowo znieczulająco,
zmniejsza obrzęk i uporczywe swędzenie. Może być stosowany zarówno przez dorosłych, młodzież, jak i dzieci od 2 lat.
Allefin szybko się wchłania i działa chłodząco w miejscu ugryzienia. Dodatkowo preparat ma działanie odstraszające komary, dzięki
zawartości olejku cytronelowego. Jest przyjemny dla ludzi, mniej dla komarów.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dotychczas nie stwierdzono nasilonych działań niepożądanych po miejscowym podaniu difenhydraminy i lidokainy.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

rumień, reakcja alergiczna.

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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