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Fenistil 1 mg/g żel 30 g (import równoległy - Delfarma)
 

Cena: 25,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent DELFARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Dimetindenum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest maleinian dimetindenu.
Jeden gram żelu zawiera 1 mg maleinianu dimetyndenu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to chlorek benzalkoniowy, wersenian sodu, karbopol, glikol propylenowy,
wodorotlenek sodu 30 % i woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Fenistil żel przeznaczony jest do stosowania miejscowego w celu łagodzenia świądu wywołanego reakcjami skórnymi takimi jak
wysypka, pokrzywka, ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne i powierzchowne.
Ma działanie chłodzące i kojące. Zawiera substancję czynną, która należy do grupy substancji zwanych przeciwhistaminowymi.
Fenistil żel szybko wnika w skórę, nie zawiera alkoholu, substancji zapachowych ani barwników.
Może być stosowany przez dzieci i osoby dorosłe.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Fenistil:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

Dawkowanie
2-4 razy dziennie smaruje się żelem chorobowo zmienioną, swędzącą skórę.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Fenistil żel może powodować działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Należą do nich: sucha skóra,
pieczenie skóry, alergiczne zapalenie skóry.
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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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