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Maxiseptic aerozol 50 ml
 

Cena: 18,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent PHARMA SWISS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Octenidini dihydrochloridum,
Phenoxyethanol

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Maxiseptic to środek antyseptyczny, który stosuje się na skórę lub rany w celu zniszczenia drobnoustrojów i czynników zakaźnych oraz
zapobiegania zakażeniom. Lek Maxiseptic zawiera dwie substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol, które działają
przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.
Maxiseptic jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku w celu:

wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed procedurami
diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem
pęcherza moczowego
leczenia antyseptycznego małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi
ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej.

Skład

Substancjami czynnymi leku są oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.
1 ml aerozolu na skórę, roztworu , zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodorku i 20 mg fenoksyetanolu.

Pozostałe składniki to sodu glukonian, glicerol, betaina kokamidopropylowa CAB 30-LQ-(MH), woda oczyszczona i kwas solny,
10% roztwór (do ustalenia pH 5,0-6,5).

Dawkowanie
O ile nie zalecono inaczej, delikatnie nałożyć lek raz na dobę poprzez rozpylenie na leczone, łatwo dostępne obszary, zapewniając ich
całkowite zwilżenie. Ewentualnie, można też nałożyć lek poprzez rozpylenie leku na gazik i następnie delikatne przetarcie leczonego
obszaru, kolejno za pomocą co najmniej dwóch gazików nasączonych lekiem, aby zapewnić całkowite zwilżenie. Przed osłonięciem rany
opatrunkiem, plastrem lub nałożeniem odzieży należy odczekać co najmniej jedną lub dwie minuty do całkowitego wyschnięcia leku.

Przeciwwskazania
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Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na oktenidyny
dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować do
płukania jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

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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