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Salicylol - 5% oliwka salicylowa 100 g
 

Cena: 14,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 g

Postać Oliwki

Producent PROFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum salicylicum, Ricini oleum virgina

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Salicylol - 5% oliwka salicylowa w postaci płynu jest produktem na bazie kwasu acetylosalicylowego i oleju rycynowego, który może
być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat. Produkt działa lekko keratolitycznie, poza tym
ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Na co jest Salicylol - 5% oliwka salicylowa? Wskazaniem do stosowania leku są zmiany skórne z tendencją do nadmiernego
rogowacenia. Preparat może być pomocny w leczeniu skojarzonym w przypadku grzybicy lub łuszczycy, a także w przypadku
łojotokowego zapalenia skóry oraz uporczywego łupieżu. Zawarty w preparacie kwas salicylowy stosowany na skórę miejscowo
działa keratolitycznie. Dodatkowo preparat działa na skórę łagodnie odkażająco, a oprócz tego ma właściwości przeciwzapalne i
przeciwgrzybicze. Lek Salicylol - 5% oliwka salicylowa można aplikować na skórę w celu usunięcia zbędnych warstw naskórka.
Dodatkowo stosowanie produktu przeciwdziała wypadaniu włosów spowodowanego chociażby osłabieniem przy Covid.

W opakowaniu znajduje się 100 g Salicylol - 5% oliwka salicylowa. W skład 1 g płynu wchodzi 50 mg kwasu acetylosalicylowego oraz
950 mg oleju rycynowego. Lek przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego. Należy aplikować go na skórę objętą procesem
chorobowym w częstotliwości 1-2 razy dziennie. Zaleca się każdorazowe wcieranie oliwki w chorobowo zmienioną powierzchnię skóry.
Lek należy stosować, odgarniając włosy, a następnie po około 1-2 godzinach należy normalnie umyć głowę. Produkt może mieć
działanie drażniące na zdrową skórę, poza tym w przypadku jego stosowania na duże powierzchnie skóry może wchłaniać się do
organizmu i działać ogólnie.

Lek Salicylol - 5% oliwka salicylowa może powodować działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdej osoby
stosującej preparat. Produkt może przyczynić się do wystąpienia reakcji uczuleniowych skóry. U niektórych pacjentów stosujących lek
Salicylol - 5% oliwka salicylowa mogą wystąpić również inne działania niepożądane. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek
skutki uboczne leku Salicylol - 5% oliwka salicylowa, powinien skonsultować się z lekarzem w tej sprawie.

Nie każdy pacjent może stosować lek Salicylol - 5% oliwka salicylowa, gdyż posiada on również przeciwwskazania. Produkt leczniczy
nie powinien być stosowany u pacjentów nadwrażliwych na salicylany. Przeciwwskazaniem są również ostre stany zapalne lub
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przerwanie ciągłości skóry, poza tym lek nie powinien być stosowany przez noworodki i niemowlęta. Należy unikać stosowania leku na
skórę twarzy oraz okolice krocza. Lek nie powinien być stosowany w przypadku cukrzycy, poza tym nie należy z niego korzystać w
przypadku dzieci do 3. roku życia. Preparat nie powinien mieć kontaktu z błonami śluzowymi oczu, nosa i ust. Nie należy leku stosować
w ciąży i w czasie karmienia piersią. Lek nie powinien być stosowany wraz z preparatami z rezorcyną i rywanolem, gdyż nie są
wykluczone reakcje chemiczne między wspomnianymi składnikami.

Skład
Substancja czynna: 1 g płynu zawiera 50 mg kwasu salicylowego i 950 mg oleju rycynowego.

Wskazania i działanie

Zmiany skórne z tendencją do nadmiernego rogowacenia (np. leczenie skojarzone w grzybicach, łuszczycy).

Kwas salicylowy stosowany miejscowo w stężeniu 5% posiada właściwości keratolityczne a także łagodnie odkażające, przeciwzapalne i
przeciwgrzybicze. Stosowany na skórę nadmiernie zrogowaciałą w celu usunięcia zbędnych warstw naskórka. Może działać drażniąco
na skórę zdrową. Przy stosowaniu na duże powierzchnie może wchłaniać się z powierzchni skóry i wywierać działanie ogólne.

Dawkowanie
Zewnętrznie: na skórę chorobowo zmienioną 1-2 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Noworodki i niemowlęta, nadwrażliwość na salicylany, ostre zmiany zapalne, przerwanie ciągłości skóry, ostrożnie w cukrzycy, unikać
stosowania na skórę twarzy i okolicę krocza.

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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