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Oilatum emulsja do kąpieli 500 ml
 

Cena: 83,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Emulsje

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paraffinum liquidum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Oilatum emulsja do kąpieli 500 ml w postaci emulsji jest produktem, który może być stosowany zarówno przez osoby dorosłe, jak i
przez młodzież, dzieci, a nawet przy kąpielach niemowląt. Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę – zazwyczaj dodaje się go do
kąpieli zamiast mydła, jednak jest możliwe również jego nakładanie bezpośrednio na wcześniej zwilżoną skórę. Na co jest Oilatum
emulsja do kąpieli 500 ml? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie skóry suchej i podrażnionej, swędzącej i łuszczącej się. W
składzie leku znajduje się ciekła parafina. To składnik czynny lek, którego działanie polega na tworzeniu na powierzchni naskórka oleistej
powłoki. W ten sposób lek zapobiega wzmożonemu parowaniu wody ze skóry, jednocześnie ułatwiając zachowanie przez skórę
odpowiedniej wilgotności i dbając o prawidłowe natłuszczenie skóry.

W opakowaniu znajduje się 500 ml leku Oilatum emulsja do kąpieli. W skład 1 g leku wchodzą 634 mg parafiny ciekłej i substancje
pomocnicze. Należy przeczytać treść dołączonej do opakowania ulotki, zanim pacjent zaaplikuje lek Oilatum emulsja do kąpieli 500 ml.
Jeśli lek będzie stosowany do kąpieli osób dorosłych, młodzieży i dzieci, należy napełnić wannę do wysokości 20 cm, a następnie dodać
1–3 zakrętki leku i dobrze całość wymieszać – kąpiel wówczas powinna trwać ok. 10–20 minut, po czym należy skórę dobrze (ale
delikatnie) osuszyć ręcznikiem. Kąpiąc w leku niemowlęta, należy wykorzystać 1/2–2 zakrętki emulsji, a następnie zmieszać lek z wodą
w wanience i tak kąpać niemowlę, po czym osuszyć jego ciało ręcznikiem. Oilatum emulsję do kąpieli 500 ml można też stosować do
miejscowego oczyszczania skóry – wówczas należy niewielką ilość emulsji wetrzeć we wcześniej zwilżony obszar skóry, po czym
należy ją dobrze spłukać i osuszyć. Jeśli pacjent stosujący lek będzie mieć wrażenie, że lek działa na niego zbyt mocno lub zbyt słabo,
powinien skonsultować się z lekarzem. W czasie stosowania leku należy uważać, aby nie poślizgnąć się w czasie kąpieli.

U niektórych osób stosujących lek Oilatum emulsja do kąpieli 500 ml mogą pojawić się działania niepożądane. Rzadko lek powoduje
reakcje alergiczne w miejscu aplikacji oraz nadwrażliwość w tym miejscu. Jeśli pojawią się wspomniane skutki uboczne leku Oilatum
emulsja do kąpieli 500 ml, należy przerwać jego stosowanie.

Lek Oilatum emulsja do kąpieli 500 ml ma przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany przez pacjentów uczulonych na parafinę
ciekłą. Lek jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego – jego przypadkowe spożycie może podrażnić układ pokarmowy. Nie
powinno się go stosować, jeśli pacjent jest uczulony na choć jeden z pozostałych składników preparatu. Pacjentki oczekujące dziecka
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lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zaczną aplikować lek. Jeśli lekarz zezwoli na jego stosowanie przez
matkę karmiącą, przed podaniem dziecku piersi należy dokładnie oczyścić rejony brodawki i okolic z leku, aby uniknąć przypadkowego
połknięcia preparatu przez dziecko.

Wskazania i działanie

Oilatum emulsja polecana jest do łagodzenia stanu podrażnionej, suchej, swędzącej i łuszczącej się skóry, a także do kąpieli
niemowląt.
Parafina ciekła tworzy oleistą powłokę na warstwie rogowej naskórka zapobiegając nadmiernemu parowaniu wody z
powierzchni skóry, zapewniając jej tym samym odpowiednią wilgotność i poziom natłuszczenia.

Dawkowanie
Emulsję stosuje się najczęściej jako dodatek do kąpieli, ale może być również stosowana miejscowo, bezpośrednio na zwilżoną skórę.
Kąpiele dla dorosłych: do napełnionej do wysokości 20 cm wanny dodać 1-3 nakrętki emulsji. Zanurzone ciało delikatnie masować
gąbką, a następnie osuszyć dotykając ręcznikiem. Kąpiele dla dzieci: do wypełnionej wodą wanienki dodać 1-2 nakrętki, zanurzone ciało
delikatnie masować gąbką, a następnie osuszyć dotykając ręcznikiem. Kąpiele dla niemowląt: do wypełnionej wodą wanienki dodać 1-2
nakrętki emulsji. Obmyć delikatnie dziecko wodą, osuszyć ręcznikiem. Miejscowe oczyszczanie skóry: niewielką ilość preparatu wetrzeć
w zwilżoną uprzednio skórę, a następnie spłukać wodą i osuszyć ręcznikiem.

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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