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Antidral płyn 50 ml
 

Cena: 27,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Płyny na skórę

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aluminium chloride

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Antidral w postaci płynu na skórę z chlorkiem glinu jest produktem hamującym wzmożone pocenie się. Stosuje się go zewnętrznie
na ściśle określone partie ciała, a do jego równomiernej aplikacji służy specjalne opakowanie roll-on. Na co jest Antidral? Wskazaniem
do stosowania leku jest nadmierna potliwość pach, stóp lub dłoni. Składnikiem czynnym leku jest chlorek glinu, którego działanie polega
na zmniejszaniu aktywności gruczołów potowych. Chlorek glinu przyczynia się do denaturacji białek gruczołów potowych, a oprócz tego
łączy się z włóknami fibrynowymi, które są zakończeniami gruczołów wydzielania zewnętrznego. W ten sposób, w związku z systemem
sprzężenia zwrotnego, dochodzi do wzrostu ciśnienia w świetle przewodu potowego, a w konsekwencji do hamowania wydzielania potu
przez gruczoły. Składniki pomocnicze leku Antidral dodatkowo poprawiają wchłanianie chlorku glinu, poza tym zmniejszają ryzyko
infekcji naskórka.

W opakowaniu znajduje się 50 ml płynu na skórę Antidral. W skład 1 g produktu wchodzi 100 mg chlorku glinu, a także składniki
pomocnicze. Są to: gliceryna farmaceutyczna, etanol, woda oczyszczona oraz hydroksyetyloceluloza. Produkt zawiera 50% alkoholu. Lek
Antidral należy stosować zgodnie z zawartymi w ulotce wskazówkami, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. Płyn Antidral przeznaczony
jest do stosowania zewnętrznego na skórę. Rekomendowane dawkowanie Antidral to aplikacja na skórę codziennie rano. Płyn należy
aplikować na skórę umytą i osuszoną. Jeśli potliwość nie jest nasilona, lek stosować można co dwa lub co trzy dni. Przy stosowaniu 
leku Antidral należy uważać, gdyż produkt może odbarwiać lub niszczyć odzież.

Produkt leczniczy Antidral może u niektórych wywoływać działania niepożądane, ale nie u każdego one występują. Możliwe skutki
uboczne związane ze stosowaniem leku to między innymi podrażnienie skóry, które może objawiać się chociażby świądem, pieczeniem
lub rumieniem. W przypadku takich dolegliwości należy lek odstawić i skonsultować się z lekarzem. Inne działania niepożądane leku
(nieopisane w ulotce) również mogą się u niektórych osób pojawić i każdorazowo po ich zaobserwowaniu należy zasięgnąć porady
lekarza.

Antidral jest lekiem, który nie jest przeznaczony dla wszystkich pacjentów, gdyż posiada też przeciwwskazania. Antidral nie powinien
być stosowany przy nadwrażliwości na chlorek glinu lub składniki pomocnicze płynu. Nie zaleca się też stosowania produktu
leczniczego na uszkodzoną skórę, poza tym nie jest wskazana jego aplikacja w krótkim czasie (12 godzin) od golenia lub depilacji, gdyż
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może dodatkowo podrażniać wrażliwą po tych zabiegach skórę (i wywoływać reakcje skórne). Lek może być stosowany jedynie na
pachy, dłonie i ręce – nie zaleca się jego aplikacji w inne części ciała. Należy też unikać kontaktu leku Antidral z błonami śluzowymi oraz
z oczami. Przed ewentualnym zastosowaniem leku u dzieci należy zasięgnąć porady lekarza. Podobnie zaleca się skonsultować z
lekarzem, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, a chciałaby skorzystać z leku.

Opis
Aluminii chloridum
100 mg / g
płyn na skórę

Antidral likwiduje lub łagodzi przykre dolegliwości, związane z nadmiernym poceniem się.

Wskazania do stosowania
Antidral stosuje się na nadmiernie pocące się powierzchnie skóry, tj. na skórę stóp, pach i dłoni.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Cechy

łagodzi nadmierną potliwość stóp, pach i dłoni

Składniki
1 g płynu zawiera 100 mg glinu chlorku, Substancje pomocnicze: glicerol, etanol, woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza

Stosowanie
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką.
Podanie na skórę. Pachy, stopy, dłonie.

Miejsca nadmiernie pocące się tj. stopy, dłonie, pachy, po umyciu i osuszeniu smarować w zależności od nasilenia dolegliwości
codziennie lub co dwa (trzy) dni na noc.

Wiek Dorośli / Ilość cienka warstwa płynu / Częstotliwość raz na dobę lub co 2-3 dni, na noc

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w pozycji pionowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Produkt łatwopalny.

Producent
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50

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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