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Rivanol 0,1% roztwór 250 g (Prolab)
 

Cena: 6,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 g

Postać Płyny na skórę

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ethacridini lactas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Rivanol 0,1% od Prolab w postaci roztworu jest produktem o właściwościach odkażających, który może być stosowany przez
pacjentów dorosłych. Na co jest Rivanol 0,1% od Prolab? Wskazaniem do stosowania leku jest odkażanie skóry i błon śluzowych. Wyrób
można wykorzystać do dezynfekcji powierzchniowych uszkodzeń skóry. Działanie Rivanol 0,1% od Prolab polega na usuwaniu z
powierzchni rany drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym między innymi paciorkowców, gronkowców oraz innych bakterii G-
dodatnich.

W opakowaniu znajduje się 250 g Rivanol 0,1% od Prolab. W skład 1 g płynu do podawania na skórę wchodzi 1 mg etakrydyny
mleczanu, a także woda oczyszczona. Produkt należy stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce lub zaleceniami personelu
medycznego. Zazwyczaj należy aplikować roztwór Rivanol 0,1% od Prolab na skórę kilka razy w ciągu doby. Produkt można stosować w
postaci okładów, płukań bądź przymoczek. Z leku Rivanol 0,1% nie należy jednak korzystać długotrwale, gdyż może wówczas prowadzić
do wystąpienia odczynów alergicznych – jest to najbardziej prawdopodobne u wrażliwych pacjentów.

Lek Rivanol 0,1% od Prolab może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, ale nie występują one u każdego. U
niektórych pacjentów mogą pojawić się odczyny alergiczne związane z zastosowaniem leku. Może być to świąd, zaczerwienienie lub
pieczenie skóry. W tej sytuacji zaleca się odstawienie produktu i skontaktowanie się z lekarzem. Rzadko u pacjentów pojawia się w
związku ze stosowaniem roztworu Rivanol 0,1% kontaktowe zapalenie skóry. Jeśli u pacjenta wystąpią jego objawy, również powinien
przestać korzystać z leku i zasięgnąć porady lekarza.

Nie każdy pacjent powinien stosować roztwór Rivanol 0,1%. Przeciwwskazania obejmują między innymi nadwrażliwość na jego
składniki, a także na inne pochodne akrydynowe. Wyrób nie powinien być stosowany u małych dzieci. Jego stosowanie przez kobiety w
ciąży i karmiące piersią należy indywidualnie omówić z lekarzem. Produkt leczniczy przeznaczony jest do używania na skórę i błony
śluzowe – nie powinien być stosowany doustnie, czy też dojelitowo, poza tym nie należy aplikować go do oczu. Jeśli pacjent omyłkowo
wypije lek Rivanol 0,1% od Prolab, należy zapewnić mu opiekę medyczną. Ważne też, aby unikać jakiegokolwiek kontaktu tego leku z
oczami. Jeżeli przypadkowo roztwór dostanie się do oczu, zaleca się obfite przepłukanie ich wodą.
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Produkt leczniczy Rivanol 0,1% nie powinien być łączony z niektórymi medykamentami, ponieważ może wchodzić z nimi w niekorzystne
interakcje. Wśród nich wymienia się inne środki stosowane miejscowo, a także chlorowodorek tetracykliny. Dodatkowo leku nie powinno
się łączyć z nadtlenkiem wodoru, nadmanganianem potasu, garbnikami, ani z innymi środkami działającymi utleniająco. Lek nie
powinien być też łączony z roztworem boranu sodu, chlorkiem sodu i kwasem salicylowym, ponadto nie zaleca się jego łączenia ze
składnikami o charakterze anionowym (np. glikol polietylenowy).

Opis
Ethacridini lactas
1 mg/g płyn na skórę

Wskazania do stosowania:
Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Składniki
1 g płynu na skórę zawiera: substancję czynną: etakrydyny mleczan 1 mg; substancję pomocniczą: wodę oczyszczoną

Stosowanie
Do stosowania miejscowego na skórę.

Dawkowanie i sposób stosowania: Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje
się kilka razy na dobę, w postaci okładów, przymoczek i płukań.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła. Nie stosować po upływie terminu
ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 30 dni.

Przeciwwskazania
Nie stosować doustnie. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol" S.A.

Zawartość opakowania
250

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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