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Pigmentum castellani 50 g
 

Cena: 17,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Płyny na skórę

Producent CHEMA-ELEKTROMET

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Pigmentum Castellani to lek przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę, występujący w formie roztworu. Preparat o silnym
działaniu przeciwzapalnym, antybakteryjnym, przeciwgrzybicznym i złuszczającym znajduje zastosowanie w terapii licznych schorzeń
skóry m.in. grzybicy, trądziku, łojotokowego zapalenia skóry czy łuszczycy. Lek sprzedawany jest w kompaktowym opakowaniu o łącznej
pojemności 50 g.

Formuła leku została opracowana z myślą o wysokich właściwościach antybakteryjnych. Obecny w składzie produktu rezorcynol
posiada zdolność wytrącania białek, co zapewnia skuteczną neutralizację grzybów i bakterii obecnych na powierzchni skóry. Składnik
wykazuje także działanie złuszczające, poprzez hamowanie wydzielania się łoju i oczyszczania ujścia mieszków włosowych i gruczołów
łojowych. Składnik odpowiada też za rozjaśnienie przebarwień i usuwanie niewielkich blizn. Obecny w leku kwas borowy oddziałuje na
skórę w podobny sposób. Oba składniki wyróżniają się kompleksowym działaniem na rzecz neutralizacji grzybów, bakterii i
chorobotwórczych drobnoustrojów, wspierając tym samym terapię powierzchniowych zakażeń skóry.

Składniki
Substancje czynne: fenol rezorcynol, kwas borowy.

1 g płynu zawiera: 40 mg fenolu, 80 mg rezorcynolu, 8 mg kwasu borowego.

Substancje pomocnicze: fuksyna zasadowa, aceton, etanol 96%, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Pigmentum Castellani to lek stworzony z myślą o terapii powierzchniowych chorób skóry. Zawarty w leku fenol wyróżnia się działaniem
grzybobójczym i antybakteryjnym, zaś kwas borowy skutecznie hamuje rozwój bakterii i grzybów na skórze. Składniki aktywne wykazują
także działanie złuszczające i odkażające. Dzięki temu lek Pigmentum Castellani może być wykorzystywany do leczenia następującego
rodzaju schorzeń:
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● grzybica stóp,
● grzybica paznokci,
● grzybica skóry,
● trądzik,
● łojotokowe zapalenie skóry,
● łuszczyca,
● oparzenia,
● stłuczenia,
● drobne uszkodzenia skóry.

Zawarty w leku rezorcynol jest fenolem o właściwościach redukujących. Dzięki umiejętności do wytrącania białek, substancja
neutralizuje bakterie i grzyby obecne na skórze. Dodatkowo, rezorcynol redukuje wydzielanie łoju oraz domyka mieszki włosowe i
gruczoły łojowe. Obecny w składzie kwas borowy przeciwdziała rozwojowi grzybów i bakterii, dzięki czemu znajduje szerokie
zastosowanie w kontekście terapii grzybicy prącia, stóp czy paznokci. Kwas borowy może być wykorzystywany również celem leczenia
trądziku, stłuczeń i oparzeń.

Produkt przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę nie powinien być podawany noworodkom i dzieciom poniżej 3. roku życia.
Lek powinien być przechowywany w suchym miejscu o temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci.

Dawkowanie
Lek należy stosować według instrukcji obecnych na ulotce dołączonej do opakowania lub zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Preparat do stosowania miejscowego należy nałożyć czystymi dłońmi lub pędzelkiem na skórę 2-3 razy na dobę. W przypadku dzieci lek
należy stosować raz dziennie. Czas leczenia może trwać maksymalnie 7 dni.

Przeciwwskazania
Pigmentum Castellani nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba, że lekarz wyda opinię, że korzyści wynikające ze stosowania
leku są wyższe niż ryzyko dla płodu. Należy zachować ostrożność podając lek dzieciom od 3. roku życia.

Leku nie można przyjmować w następujących przypadkach:
● okres laktacji,
● wiek niemowlęcy,
● wiek poniżej 3. roku życia,
● choroba nerek lub wątroby (ze względu na toksyczne działanie kwasu borowego dla tych narządów),
● większe uszkodzenia skóry bez warstwy rogowej naskórka,
● zmiany zapalne na skórze.

Działania niepożądane
Jak w przypadku każdego leku, Pigmentum Castellani może wywołać działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.
Możliwym objawem niepożądanym związanym ze stosowaniem leku jest miejscowe podrażnienie skóry (działanie występuje u 1 do 10
na 10 000 pacjentów).

Uwaga: lek silnie barwi skórę.

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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