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Dermovit f maść 30 g
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent COEL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Vitaminum f

Opis produktu
 

Skład
1 g maści zawiera:

substancja czynna: 25 mg witaminy F
substancje pomocnicze: euceryna bezwodna, woda oczyszczona, olejek lawendowy.

Wskazania i działanie
Witamina F jest mieszaniną niezbędnych dla organizmu egzogennych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), głównie kwasu
linolowego, linolenowego i arachidowego, bierze udział w metabolizmie lipidów i jest nieodzownym czynnikiem wzrostu i prawidłowej
czynności skóry.
Maść do stosowana miejscowego na skórę u dzieci i dorosłych w zmianach troficznych skóry, łuszczycy, w wypryskowym zapaleniu
skóry, odleżynach i odparzeniach.

Dawkowanie
Oczyszczoną powierzchnię skóry smarować cienką warstwą maści raz do dwóch razy na dobę. W ostrych stanach chorobowych można
smarować skórę kilka razy na dobę.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku w nadwrażliwości na witaminę F lub na którykolwiek ze składników leku, do oczu i na błony śluzowe.
Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią
Działania niepożądane:
Mogą występować reakcje uczuleniowe i kontaktowe zapalenie skóry.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również nie wymienionych, należy poinformować o nich lekarza.
Przechowywanie:
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC w oryginalnym opakowaniu szczelnie zamkniętym w celu ochrony przed światłem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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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