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Dermatol 2 g (Aflofarm)
 

Cena: 2,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 g

Postać Proszki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bismuthi subgallas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dermatol w postaci pudru leczniczego z bizmutu galusanem zasadowym to produkt przeznaczony do stosowania na skórę. Ma
kolor żółty, za to nie ma zapachu, ani smaku.

Na co jest Dermatol? Wskazaniem do stosowania pudru leczniczego są drobne krwawienia, sączące się rany oraz owrzodzenia.
Dodatkowo lek można zastosować w celu odkażenia stanów zapalnych skóry. Substancja czynna leku, która powszechnie nazywana
jest dermatolem to sól bizmutu trójwartościowego, która ma właściwości przeciwzapalne, ściągające i osuszające. Dermatol
charakteryzuje się również właściwościami odkażającymi oraz złuszczającymi.

W opakowaniu znajdują się 2 g pudru leczniczego Dermatol. W jego skład wchodzą 2 g bizmutu galusanu zasadowego. Lek
przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Zalecane dawkowanie pudru Dermatol opisano w dołączonej do niego ulotce i
należy przestrzegać informacji tam zawartych, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zazwyczaj wskazane jest stosowanie pudru leczniczego
Dermatol na skórę w częstotliwości 2–3 razy na dobę.

Według danych producenta nie są znane żadne interakcje produktu z innymi lekami, ani też innego typu reakcje. Nie ma również danych
dotyczących wpływu substancji czynnej pudru leczniczego Dermatol (bizmutu galusanu zasadowego) na płodność pacjentów
stosujących lek. Wiadomo natomiast, że lek Dermatol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, czy też
zdolność obsługi urządzeń mechanicznych.

Jak każdy lek, również puder leczniczy Dermatol może u niektórych pacjentów przyczyniać się do wystąpienia działań niepożądanych.
Nie ma natomiast dostępnych aktualnie doniesień o toksyczności pochodnych bizmutu, które podawane są miejscowo na skórę. Jeśli
natomiast chodzi o ogólnoustrojowe skutki uboczne samego bizmutu i jego soli, wspomnieć należy o możliwych uszkodzeniach nerek,
przy czym zazwyczaj mają one charakter przemijający. Przy miejscowym zastosowaniu na skórę mogą wystąpić reakcje alergiczne.
Jeżeli pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące symptomy, które mogłyby wiązać się ze stosowaniem pudru leczniczego
Dermatol, powinien skonsultować się w tej sprawie z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie przy miejscowej aplikacji leku Dermatol
na skórę jest bardzo mało prawdopodobne, aczkolwiek zaleca się unikanie długotrwałego stosowania leku. Jeśli lek zostałby
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przypadkowo podany doustnie, u pacjenta mogłyby wystąpić natomiast objawy zatrucia. Do wspomnianych objawów zaliczyć można
surowicze zapalenie skóry, białkomocz, odczyny skórne oraz biegunkę.

Nie każdy pacjent mający wskazania do stosowania pudru leczniczego Dermatol może z niego korzystać bezpiecznie. 
Przeciwwskazaniem Dermatol jest nadwrażliwość na bizmutu galusan zasadowy. Produkt dodatkowo nie powinien być aplikowany na
rozległe zmiany skórne. Ponadto nie jest zalecane stosowanie pudru leczniczego Dermatol, jeśli pacjentka spodziewa się dziecka lub
podejrzewa, że może być w ciąży, a także w sytuacji, jeśli karmi dziecko piersią.

Skład
2 g pudru leczniczego zawierają 2 g bizmutu galusanu zasadowego (Bismuthi subgallas).

Wskazania i działanie
Jako środek hamujący drobne krwawienia, odkażający w stanach zapalnych skóry, sączących ranach i owrzodzeniach.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Do stosowania miejscowego na skórę. Na zmienioną chorobowo skórę, stosować 2 do 3 razy na dobę.

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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