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Puder płynny z anestezyną 100 g
 

Cena: 11,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Płyny na skórę

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Puder pynny z anestezyną to produkt w postaci zawiesiny na skórę przeznaczony do stosowania miejscowego. Na co jest Puder
płynny z anestezyną? Wskazaniem do stosowania leku są ukąszenia owadów oraz pokrzywka, a także inne stany, którym towarzyszy
świąd skóry. Lek ma działanie przeciwświądowe i ściągające, a także wysuszające. Zawarta w jego formule benzokaina (anestezyna)
działa miejscowo znieczulająco, a dzięki zawartości mentolu także chłodząco. Oprócz tego działa lekko antyseptycznie i łagodzi świąd.
Zawiera tlenek cynku, który ma natomiast właściwości ściągające, poza tym działa słabo odkażająco i osłaniająco. Produkt można
stosować także przy ospie wietrznej oraz półpaścu.

W opakowaniu znajduje się Puder płynny z anestezyną. W skład 1 g leku wchodzi 240 mg tlenku cynku oraz 20 g benzokainy
(anestezyna), a także 1 mg mentolu oraz składniki pomocnicze. Przed wykorzystaniem leku należy przeczytać treść ulotki dołączonej do
opakowania. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, wskazane w ulotce dawkowanie Pudru płynnego z anestezyną powinno być przez pacjenta
przestrzegane. Lek jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Zależnie od potrzeb można nanosić go na zmienione chorobowo
obszary skóry w częstotliwości 2–3 razy na dobę. Każdorazowo przed zastosowaniem leku zaleca się dokładne wstrząśnięcie jego
opakowaniem. Jeśli po kilku dniach pacjent nie zaobserwuje poprawy, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Puder płynny z anestezyną może mieć działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego. Preparat może
przyczyniać się do objawów nadwrażliwości, poza tym może powodować miejscowe podrażnienia skóry. Jeśli skutki uboczne pudru
płynnego nasilą się lub pojawią się objawy niepożądane, które nie zostały wyszczególnione w ulotce, należy skonsultować się z
lekarzem.

Puder płynny z anestezyną ma przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać, jeśli pacjent jest nadwrażliwy na
benzokainę lub inne składniki, które znajdują się w formule leku. Produkt nie powinien być też stosowany na zmiany sączące i
wysiękowe. Nie należy stosować leku na duże powierzchnie skóry, poza tym nie jest on wskazany do stosowania na otwarte rany i
obszary bez naskórka. Z leku nie należy też korzystać długotrwale. W czasie korzystania należy unikać jego kontaktu z oczami oraz z
błonami śluzowymi. Lek powinien być też ostrożnie stosowany u małych dzieci. Nie należy również korzystać z niego u dzieci w wieku
poniżej 2 lat, gdyż mogłoby się to wiązać z methemoglobinemią. Nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w
ciąży i w czasie karmienia piersią – w tym przypadku pacjentka powinna zatem indywidualnie skonsultować się z lekarzem w kwestii
ewentualnego stosowania produktu.

Lek Puder płynny z anestezyną powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przy przechowywaniu należy
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zabezpieczyć go przed niekorzystnym wpływem wilgoci. Nie należy z leku korzystać, gdy minie podana na opakowaniu data ważności.

Skład
1g preparatu zawiera: 240 mg tlenku cynku, 20 mg benzokainy (anestezyna) i 1 mg mentolu.

Wskazania i działanie

Ukąszenia owadów, pokrzywka i inne stany przebiegające ze świądem skóry.
Puder płynny do stosowania miejscowego o działaniu przeciwświądowym. Obecna w preparacie benzokaina działa miejscowo
znieczulająco. Mentol wykazuje właściwości chłodzące, łagodzi świąd oraz działa słabo antyseptycznie. Tlenek cynku działa
ściągająco, osłaniająco i słabo odkażająco.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na benzokainę lub inne składniki preparatu. Nie stosować w zmianach sączących i wysiękowych skóry.

Dawkowanie
Zewnętrznie. Smarować swędzące miejsca na skórze.

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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