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Rivanolum 100 mg x 5 tabl
 

Cena: 20,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 5 tabl

Postać Tabletki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Rivanolum 100 mg to lek, który występuje w formie tabletek do sporządzania roztworu. Preparat bakteriobójczy opiera swoje
dezynfekujące działanie o substancję: etakrydyny mleczan. Szczególnie eliminuje ona bakterie Gram-dodatnie, a także (choć w
mniejszym stopniu) wirusy, grzyby i pierwotniaki. Ogromnym atutem leku Rivanolum 100 mg jest fakt, iż nie drażni skóry i błon
śluzowych, zaś obecność (w ranach) wydzieliny ropnej nie osłabia jego działania.

Rivanolum 100 mg jest produktem, przeznaczonym do stosowania przez dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia.

Prezentowane opakowanie leku Rivanolum 100 mg zawiera 5 tabletek produktu.

Składniki
Substancją czynną leku Rivanolum 100 mg jest etakrydyny mleczan.

Substancje pomocnicze: glukoza, kwas borowy.

1 tabletka preparatu Rivanolum zawiera 100 mg etakrydyny mleczanu.

Rivanolum 100 mg zawiera kwas borowy.

Wskazania i działanie
Rivanolum 100 mg to lek, który jest wskazany do stosowania w ramach odkażania skóry i błon śluzowych oraz powierzchniowych
obrażeń powłok ciała. Preparat wnika głęboko w warstwy ran, jednocześnie blokując, by tą samą drogę przebyły drobnoustroje.
Jednocześnie lek sprawia, że ustępuje uczucie gorąca, bólu, zaczerwienienia i opuchlizny rany. Preparat leczniczy zmniejsza obręb
występowania stanu zapalnego, co przyspiesza gojenie się rany. Co ważne, Rivanolum 10 mg nie podrażnia skóry i błon śluzowych. Jego
działania nie osłabia zaś obecność wydzieliny ropnej w ranach.

Dawkowanie
Rivanolum 100 mg należy stosować i dawkować tak, jak opisano to w ulotce dołączonej do opakowania leku lub skonsultować jego
użytkowanie z lekarzem lub farmaceutą.
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Lek należy stosować miejscowo - na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe.

W celu przygotowania leku Rivanolum 100 mg do działania, należy:
● 1 tabletkę preparatu rozpuścić w 100 ml przegotowanej wody,
● przygotowanym roztworem kilka razy w ciągu dnia przemywać skórę (można to robić przy pomocy wacika).
Rivanolum 100 mg może być także stosowany w formie okładów, płukanek i przymoczek.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Rivanolum 100 mg :
● na duże powierzchnie uszkodzonej skóry,
● u pacjentów poniżej 3. roku życia,
● przy uczuleniu lub nadwrażliwości pacjenta na etakrydyny mleczan lub którykolwiek z pozostałych składników tego preparatu
leczniczego.
Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w miejscu zastosowania leku Rivanolum 100 mg wystąpi np. zaczerwienienie, świąd czy
pieczenie, gdyż objawy te mogą świadczyć o nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W takim wypadku powinno się
zaprzestać stosowania produktu i skonsultować jego dalsze użytkowanie z lekarzem.
Następujących substancji nie należy przyjmować jednocześnie z lekiem Rivanolum 100 mg, gdyż znacznie osłabiają skuteczne działanie
etakrydyny mleczanu:
● środki o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru, czyli np. woda utleniona),
● sole rtęci,
● halogenki metali alkalicznych (m.in. sól kuchenna).
Nie powinno się również rozpuszczać tabletek leku Rivanolum 100 mg w roztworach zawierających wymienione powyżej substancje.
Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarza uważa, iż jest to bezwzględnie konieczne
Nie należy stosować leku Rivanolum 100 mg u dzieci poniżej 3. roku życia.
Należy mieć na uwadze, że głównym składnik leku (etakrydyny mleczan) jest środkiem barwiącym. Powinno się więc uważać w
przypadku kontaktu preparatu leczniczego z odzieżą.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Rivanolum 100 mg może powodować działania niepożądane, chociaż należy mieć na uwadze, że nie u każdego one
wystąpią.

Wśród obserwowanych u pacjentów działań niepożądanych wyróżnia się:
Częstość nieznana: miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak m.in. zaczerwienienie, świąd, pieczenie skóry w miejscu zastosowania
produktu.

Przechowywanie
Lek Rivanolum 100 mg należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Rivanolum 100 mg należy trzymać w temperaturze pokojowej, która nie przekracza 25 stopni Celsjusza.

Producent
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

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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