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Puder płynny dermopur 60 g (tuba)
 

Cena: 6,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 g

Postać Pudry

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzocainum

Opis produktu
 

Skład
1 g pudru zawiera:

substancję czynną: benzokaina 15 mg
substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, mentol, glicerol 86%, etanol, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Dermopur ma postać pudru leczniczego. Należy do grupy leków o działaniu miejscowo znieczulającym, ściągającym i wysuszającym.

Benzokaina wywołuje miejscowe działanie znieczulające. W przypadku wchłonięcia z miejsca podania i przedostania się do
krwioobiegu ulega szybko przemianie. Benzokaina jest szybko rozkładana przez esterazy do kwasu p-aminobenzoesowego i
odpowiedniego aminoalkoholu. Produkty rozpadu są wydalane przez nerki z moczem.Działa ona porażająco na zakończenia i
włókna nerwów czuciowych uniemożliwiając odbieranie i przewodzenie impulsów dośrodkowych na ograniczonym obszarze jej
działania. Wskutek tego informacje bólowe nie docierają do ośrodków kory mózgowej.
Mentol (składnik olejku miętowego) wspomaga działanie benzokainy. Działa drażniąco na zakończenia czuciowe nerwów,
miejscowo rozszerza naczynia krwionośne, wywołuje wrażenie zimna, łagodzi świąd.
Działanie osłaniające oraz ściągające wywołuje tlenek cynku.

Lek Dermopur jest wskazany w stanach wysiękowych i zapalnych skóry przebiegających z bolesnymi i swędzącymi wykwitami; jako
środek pomocniczy w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak: wypryski, wyprysk dziecięcy, wysypka pęcherzykowa w ospie wietrznej,
półpaścu, skazy wysiękowe, świerzbiączka, potówki, pokrzywki, ukąszenia owadów, trądzik młodzieńczy.

Dawkowanie
Lek do stosowania miejscowego na skórę.
Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć. Miejsce chorobowo zmienione smarować cienką warstwą pudru kilka (3 lub 4) razy na dobę.
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Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Dermopur:

w przypadku nadwrażliwości na benzokainę lub pozostałe składniki leku
na śluzówki, otwarte rany, powierzchnie ciała pozbawione naskórka
na owrzodzenia
u chorych leczonych sulfonamidami

U dzieci poniżej 12 roku życia produkt może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.
Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek przechowywać w temperaturze poniżej niż 25oC.
Ciąża i laktacja:
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży
tylko po konsultacji z lekarzem, w przypadku przewagi korzyści nad ryzykiem.
Działania niepożądane:
Mogą wystąpić łagodne objawy nadwrażliwości – świąd, wysypka, rumień. U osób uczulonych lub szczególnie nadwrażliwych istnieje
ryzyko wystąpienia bardziej nasilonych reakcji, takich jak miejscowe odczyny alergiczne, pokrzywka czy kontaktowe zapalenie skóry.

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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