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Peroxygel 3% żel 15 g (woda utleniona)
 

Cena: 9,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Żele

Producent GEMI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hydrogenii peroxidum

Opis produktu
 

Wstęp
Peroxygel 3,0 to lek w formie żelu, stanowiący alternatywę od wody utlenionej w płynie. Żelowa konsystencja sprawia, że produkt dużo
lepiej utrzymuje się na uszkodzonej skórze. W przeciwieństwie do tradycyjnej wody utlenionej, Peroxygel 3,0 wykazuje dużo niższe
ryzyko spływania leku z miejsca zastosowania. Oprócz tego, produkt tworzy na skórze delikatną warstwę ochronną, co przedłuża
korzystne działanie nadtlenku wodoru. Lek może być wykorzystywany do odkażania ran, otarć i zadrapań skóry.

Wskazania i działanie
Peroxygel 3,0 to lek przeznaczony do odkażania ran, otarć i zadrapań skóry. Produkt o żelowej konsystencji wykazuje się dużo dłuższym
działaniem, niż nadtlenek wodoru w formie płynu. Formuła leku nie tylko odkaża, ale również zabezpiecza skórę przed ponownym
podrażnieniem.

Lek zawiera substancję czynną w postaci nadtlenku wodoru o stężeniu 3%. Substancja rozpada się na wodę i aktywny tlen atomowy pod
wpływem enzymów obecnych w tkankach oraz bakteriach. Taka reakcja zachodzi dynamicznie, w przypadku obecności krwi, ropy lub
tkanki martwiczej, co objawia się cichym dźwiękiem oraz powstającą pianą wydzielaną przez tlen. Zadaniem piany jest usuwanie
drobnoustrojów z miejsca aplikacji oraz niszczeniem komórek krwi wypływającej z rany. Produkt oczyszcza także komórki odsłonięte
wskutek uszkodzenia skóry w sposób mechaniczny. Tlen wykazuje się nie tylko działaniem odkażającym, ale również nawadniającym,
wybielającym oraz bakteriobójczym. Wyniki analiz laboratoryjnych potwierdziły, że Peroxygel 3,0 niszczy bakterie Gram dodatnie oraz
Gram ujemne w ciągu minuty od podania. Produkt wykazuje się również działaniem przeciwdziałającym namnażaniu się grzybów i
drożdżaków chorobotwórczych, a szczególnie kropidlaka czarnego.

Lek powinien być przechowywany w suchym miejscu o temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci. Okres ważności preparatu po
pierwszym otwarciu tuby to 1 rok.

Dawkowanie
Peroxygel 3,0 powinien być dawkowany dokładnie tak, jak zostało to opisane na ulotce dołączonej do opakowania lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty.
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Nałożyć 0,5 - 1 cm żelu na uszkodzoną skórę i delikatnie rozprowadzić. Pozostawić do wchłonięcia. Po bezpośrednim zastosowaniu na
skórę lek przybiera formę żelu.Po wyschnięciu produkt pozostawia delikatną błonę chroniącą uszkodzoną skórę.

W przypadku zbyt silne lub zbyt słabej reakcji na lek należy zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania
Peroxygel 3,0 nie powinien być stosowany w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji zawartych w preparacie.
Lek nie może być stosowany na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.

Produkt nie powinien być nakładany na skórę, na której znajduje się już inny lek. Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę o wszystkich
lekach stosowanych przez pacjenta oraz o ostatnio stosowanych lekach przed rozpoczęciem kuracji preparatem Peroxygel 3,0.

Planując zajście w ciąże, będąc w trakcie jej trwania, a także karmiąc piersią należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem leku.

Lek nie powinien być stosowany w przypadku głębokich i rozległych uszkodzeń skóry, wymagającej ingerencji chirurgicznej. W
przypadku dostania się preparatu do oka należy przemyć miejsce dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak w przypadku każdego leku, stosowanie Peroxygel 3,0 może nieść za sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, choć nie u
każdego one wystąpią.

W miejscu zastosowania leku może pojawić się krótkie, przemijające pieczenie. W rzadkiej częstotliwości lek może wywołać reakcję
uczuleniową, objawiającą się zaczerwienieniem lub wysypką skórną.

Skład
Substancją czynną leku jest nadtlenek wodoru (Hydrogenii peroxidum).

1 g żelu zawiera 30 mg wodoru nadtlenku.

Substancje pomocnicze: edetynian disodu, poloksamer 407, etanol 96%, kwas fosforowy stężony, woda oczyszczona.

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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