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Pudroderm 140 g (Pampa)
 

Cena: 16,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 140 g

Postać Pudry

Producent PAMPA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzocainum, Mentholum, Zinci oxydum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Pudroderm w postaci zawiesiny na skórę ma miejscowe działanie znieczulające, a ponadto wykazuje właściwości osłaniające,
przeciwświądowe oraz ściągające. Na co jest Pudroderm? Wskazaniem do stosowania leku są stany zapalne skóry, którym towarzyszy
wysypka, obrzęk lub świąd. Produkt można stosować wspomagająco przy ospie wietrznej, a oprócz tego sprawdzi się w przypadku
neurogennego świądu. Lek Pudroderm może być stosowany także po ukąszeniach owadów, a oprócz tego pod kontrolą lekarza
wskazany jest do stosowania po naświetleniach radiologicznych.

W opakowaniu znajduje się 140 g zawiesiny na skórę Pudroderm. W skład 100 g produktu wchodzi 1 g benzokainy i 1 g mentolu, a
także 25 g cynku, 25 g talku oraz 25 g gliceryny. Lek należy stosować wyłącznie według wskazań lekarza bądź według informacji
zawartych w dołączonej ulotce. Zaleca się smarowanie zmienionych chorobowo miejsc pudrem w częstotliwości 2–3 razy na dobę lub
– jeśli to konieczne – częściej. Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć dokładnie opakowanie, by wymieszać jego zawartość.

Stosowanie leku Pudroderm może wiązać się z tym, że u pacjenta wystąpią działania niepożądane, chociaż nie występują one u
każdego. Dojść może do miejscowego podrażnienia skóry, a jeśli objawy te nie znikną po kilku dniach lub wręcz nasilą się, należy
zasięgnąć porady lekarza.

Lek Pudroderm ma przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta. Głównym
jest nadwrażliwość na jego składniki. Poza tym produkt nie powinien być aplikowany na duże powierzchnie skóry i nie zaleca się
stosowania go na rany lub uszkodzoną skórę. Wyrobu nie powinno się używać długotrwale ani aplikować pod opatrunki okluzyjne.
Należy chronić błony śluzowe oraz oczy przed kontaktem z lekiem Pudroderm, poza tym nie jest on zalecany do stosowania u dzieci w
wieku poniżej 2 lat, gdyż w ich przypadku benzokaina zawarta w produkcie może przyczynić się do methemoglobinemii oraz pojawienia
się reakcji nadwrażliwości.

Skład
100,0 g zawiera 1,0 g benzokainy, 1,0 g mentolu, 25,0 g tlenku cynku, 25,0 g talku, 25,0 g gliceryny.
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Wskazania i działanie

Lek o działaniu łagodzącym, uśmierzającym. Działa przeciwświądowo. Mentol zastosowany miejscowo powoduje rozszerzenie
naczyń krwionośnych dając uczucie oziębienia. Benzokaina wykazuje działanie miejscowo znieczulające. Tlenek cynku działa
ściągająco, osłaniająco, odwadniająco i słabo odkażająco.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować na otwarte rany i duże powierzchnie pozbawione naskórka.

Dawkowanie
Zmienione chorobowo miejsca smarować pudrem kilka razy na dobę.

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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