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Rywanol płyn 0,1% 100 g
 

Cena: 3,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Płyny na skórę

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Rywanol w postaci płynu 0,1% jest stosowany na skórę i błony śluzowe jako produkt przeciwbakteryjny i przeciwpierwotniakowy. Na
co jest Rywanol? Wskazaniem do stosowania produktu jest odkażanie powierzchni skóry i błon śluzowych w przypadku infekcji, stanów
zapalnych i powierzchownych uszkodzeń. Przykładem sytuacji, w których produkt znajduje zastosowanie, są ropne infekcje skóry i błon
śluzowych. Produkt może być pomocny przy ranach trudno gojących się, a także w przypadku otarć naskórka, czy też stanów zapalnych
zewnętrznych narządów moczowo-płciowych. Poza tym wyrób można wykorzystać w przypadku owrzodzeń i oparzeń, a dodatkowo
przy infekcjach jamy ustnej.

W opakowaniu znajduje się 100 g płynu Rywanol 0,1%. W skład produktu wchodzi mleczan etakrydyny oraz woda oczyszczona. W 100
g produktu znajduje się 100 mg mleczanu etakrydyny, co daje roztwór 0,1%. Lek należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza bądź
wskazówkami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce. Produkt przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego. Płynem
Rywanol należy przemywać skórę lub błonę śluzową kilka razy dziennie. Możliwe jest też stosowanie okładów, płukań lub przymoczek z
wykorzystaniem leku Rywanol. Produkt nie powinien być jednak stosowany długotrwale, gdyż może przyczynić się do powstawania
odczynów alergicznych.

Lek Rywanol u niektórych pacjentów może wykazywać działania niepożądane, ale nie występują one u każdego. Są nimi skórne reakcje
alergiczne, w tym świąd lub zaczerwienienie. Jeśli takie objawy pojawią się u pacjenta, powinien on odstawić lek i skonsultować się z
lekarzem. Przeciwwskazaniem do stosowania Rywanol jest natomiast nadwrażliwość na etakrydynę lub pochodne akrydynowe. Produkt
nie powinien być stosowany do oczu, poza tym nie należy stosować go na duże powierzchnie uszkodzonej skóry i nie jest przeznaczony
do stosowania doustnego. Wyrób Rywanol nie powinien być też łączony ze środkami utleniającymi, garbnikami, a także z roztworami
chlorku sodu, boranu sodu i kwasu salicylowego, a oprócz tego z produktami anionowymi (jak np. glikol polietylenowy).

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław
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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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