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Gliceryna 50 g 86% (Farmina)
 

Cena: 4,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Płyny na skórę

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Glicerolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Gliceryna 50 g 86% (Avena) w postaci płynu na skórę jest produktem mającym właściwości przeciwzapalne. Na co jest Gliceryna
50 g 86% (Avena)? Wskazaniem do stosowania leku są między innymi podrażnienia skóry rąk. Lek przeznaczony jest do stosowania
zewnętrznego i należy go używać w niewielkich ilościach. Ma on silnie higroskopijne właściwości, co czyni go dobrym produktem, aby
długotrwale nawilżać skórę oraz przynosić jej ukojenie przy dokuczliwych podrażnieniach.

W opakowaniu znajduje się 50 g leku Gliceryna 50 g 86% (Avena). W skład 100 g preparatu wchodzi 100 g gliceryny 86%. Przed
zastosowaniem produktu leczniczego Gliceryna 50 g 86% (Avena) pacjent powinien szczegółowo zapoznać się z treścią dołączonej do
opakowania ulotki, gdzie można znaleźć informacje o wskazaniach, przeciwwskazaniach i szczególnych środkach ostrożności
dotyczących korzystania z wyrobu. Ulotka zawiera również wskazówki dotyczące prawidłowego dawkowania Gliceryny 50 g 86%
(Avena), a także przechowywania produktu, aby nie stracił swoich właściwości. Lek zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta i w określonych przez niego dawkach. Jak stosować preparat leczniczy Gliceryna 50 g 86% (Avena)? Zaleca się aplikację
leku zewnętrznie na podrażnioną skórę. Każdorazowo preparat najlepiej wcierać w skórę wcześniej oczyszczoną oraz delikatnie
osuszoną. Jednorazowo wystarczy wykorzystać niewielką ilość leku Gliceryna 50 g 86% (Avena) i dokładnie wcierać go w skórę. Ma on
właściwości łagodnie przeciwzapalne, dzięki czemu przynosi ukojenie i ulgę podrażnionym dłoniom.

W czasie stosowania każdego leku, w tym także leku Gliceryna 50 g 86% (Avena), u niektórych pacjentów mogą wystąpić pewne
działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdej osoby stosującej produkt. Aktualnie nie są dostępne dane dotyczące
ewentualnych działań ubocznych stosowanego zewnętrznie leku Gliceryna 50 g 86% (Avena). Nie oznacza to jednak, że nie na pewno
nie pojawią się u danego pacjenta. Jeśli zatem w czasie zewnętrznego stosowania produktu leczniczego Gliceryna 50 g 86% (Avena)
pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek objawy, które mogłyby sugerować, że wystąpiły u niego działania niepożądane leku, powinien
skonsultować się z lekarzem.

W przypadku stosowania zewnętrznego zgodnego z zaleceniami producenta nie są stwierdzone przeciwwskazania Gliceryny 50 g 86%
(Avena). Produkt należy jednak stosować wyłącznie zgodnie ze wskazaniami personelu medycznego lub rekomendacjami zawartymi w
ulotce. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem odnośnie do ewentualnego użycia 
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leku Gliceryna 50 g 86% (Avena). Produkt powinien być również prawidłowo przechowywany, co zabezpieczy go przed
zanieczyszczeniem i utratą właściwości. Należy przechowywać go w temperaturze pokojowej i pilnować, aby jego opakowanie zawsze
było szczelnie zamknięte. Zaleca się, aby lek Gliceryna 50 g 86% (Avena) przechowywać w miejscu, gdzie będzie niewidoczny i
niedostępny dla dzieci. Lek nie może być stosowany po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Skład
100 g preparatu zawiera: 100 g gliceryny 86 %

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania
Stosowany zewnętrznie na skórę działa łagodnie przeciwzapalnie. Łagodzi podrażnienia skóry rąk.

Przeciwwskazania
Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania leku zewnętrznie.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Brak danych. Stosować zewnętrznie.
Interakcje
Brak danych dotyczących interakcji preparatu.

Dawkowanie
Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią
Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
Droga podania i sposób stosowania
Zewnętrznie, niewielką ilość preparatu wcierać skórę.
Działania niepożądane
Brak danych. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie
należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

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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