
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Rivanol 0,1% roztwór 100 g (Prolab)
 

Cena: 4,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 g

Postać Płyny na skórę

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ethacridini lactas

Opis produktu
 

Wstęp
Rivanol 0,1% roztwór to lek, który działa miejscowo na uszkodzoną skórę. Stosuje się go przede wszystkim do jej odkażania. Produkt w
postaci płynu nakłada się na uszkodzone miejsce, by usunąć z powierzchni skóry gronkowce, paciorkowce oraz inne bakterie Gram-
dodatnie.

Rivanol 0,1% roztwór jest lekiem dostępnym dla pacjenta bez recepty. Najlepiej, by produktu używały tylko osoby dorosłe.

Na co jest Rivanol 0,1% roztwór? Przeznaczony jest do odkażania błon śluzowych i skóry. Lek może także dezynfekować
powierzchniowe uszkodzenia skóry. Roztwór nakłada się na uszkodzone miejsce tak, aby usunąć z powierzchni skóry gronkowce,
paciorkowce oraz inne bakterie Gram-dodatnie. Substancją czynną zawiera etakrydyny mleczanu. Substancją pomocniczą leku jest
woda oczyszczona.

1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu (Ethacridini lactas).

Prezentowane opakowanie leku Rivanol 0,1% roztwór zawiera 100 g gotowego produktu w butelce. Produkt leczniczy należy podawać
dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dołączonej do opakowania leku lub według wskazań i zaleceń lekarza lub farmaceuty. Rivanol
0,1% roztwór stosuje się miejscowo na skórę. Produkt Rivanol 0,1% roztwór należy podawać kilka razy na dobę w formie okładów, płukań
lub przymoczek. Produkt nie powinien być stosowany długotrwale, ponieważ może wywoływać odczyny alergiczne - zwłaszcza u osób
wrażliwych.

Produkt leczniczy Rivanol 0,1% roztwór może również wykazywać działania niepożądane u niektórych pacjentów. Mogą wystąpić
odczyny alergiczne po zastosowaniu leku. Należy wówczas zaprzestać jego stosowania i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Możliwe odczyny alergiczne to:
● świąd,
● pieczenie,
● zaczerwienienie.
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Po zastosowaniu leku rzadko obserwowano kontaktowe zapalenie skóry. W przypadku jego wystąpienia, należy nie używać już roztworu
i skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Rivanol 0,1 % roztwór nie powinno się używać następujących leków:

● innych wyrobów medycznych do stosowania miejscowego,
● chlorowodorku tetracykliny (występuje synergiczny efekt działania),
● produktów o działaniu utleniającym, jak np. nadmanganian potasu i nadtlenek wodoru, garbników (np. taniny),
● składników o charakterze anionowym, m.in. glikolu polietylenowego,
● roztworu boranu sodu, kwasu salicylowego i chlorku sodu.

Rivanol 0,1 % roztwór może wchodzić w niekorzystne dla pacjenta interakcje z wyżej wymienionymi wyrobami.

Przeciwwskazania Rivanol 0,1% roztwór to głównie nadwrażliwość lub uczulenie na etakrydyny mleczanu lub inne pochodne
akrydynowe. Rivanol 0,1% roztwór nie może być stosowany doustnie i dojelitowo. W przypadku omyłkowego wypicia należy natychmiast
udzielić pacjentowi pomocy medycznej. Rivanol 0,1% roztwór nie może być podawany do oczu. Najlepiej unikać kontaktu leku z oczami.
Jeśli lek się do nich dostanie należy je obficie przemyć czystą wodą.

Należy skonsultować stosowanie leku Rivanol 0,1% roztwór w czasie ciąży lub karmienia piersią z lekarzem. Nie przeprowadzono badań
wpływu produktu leczniczego na matki.

Nie powinno się podawać leku małym dzieciom.

Produkt ma silne działanie barwiące, należy uważać na kontakt z roztworu z odzieżą.

Lek Rivanol 0,1% roztwór należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci. Wyrób leczniczy powinien
być przechowywany w temperaturze pokojowej, która nie przekracza 25 stopni Celsjusza. Rivanol 0,1% roztwór należy przechowywać w
oryginalnym opakowaniu, chroniąc płyn przed promieniami słonecznymi. Od pierwszego otwarcia do całkowitego zużycia płynu powinno
minąć maksymalnie 30 dni.

Producent
PROLAB Sp. z o.o.
Paterek, ul. Przemysłowa 3,
89-100 Nakło Nad Notecią

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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