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Solphadermol 5% płyn 2 ml
 

Cena: 45,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 ml

Postać Płyny na skórę

Producent INFECTOPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Solphadermol 5% w postaci płynu jest produktem z wodorotlenkiem potasu, który jest przeznaczony do stosowania
miejscowego. Na co jest Solphadermol 5% płyn? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest usuwanie wykwitów skórnych
związanych z działaniem wirusa mięczaka zakaźnego (Molluscum contagiosum). Mięczak zakaźny przyczynia się do wystąpienia
guzków wielkości 2–5 mm, które zwykle pojawiają się na skórze grupowo. Zazwyczaj guzki te mają kolor skóry lub są lekko
zaczerwienione z błyszczącą powierzchnią czy powierzchnią perłową. Funkcją wyrobu medycznego Solphadermol 5% płyn jest
uszkadzanie zainfekowanych komórek, przez co powstaje miejscowa reakcja obronna skóry w miejscu występowania zmiany skórnej
wywołanej przez mięczaka zakaźnego. Działanie wyrobu medycznego Solphadermol 5% płyn ma zatem na celu wywołanie
bezbolesnego stanu zapalnego w miejscu wystąpienia mięczaka zakaźnego. Wraz z ustąpieniem wywołanego w ten sposób stanu
zapalnego goją się również wykwity skórne.

W opakowaniu znajdują się 2 ml płynu Solphadermol 5%. W skład 1 ml wyrobu medycznego wchodzi 50 mg wodorotlenku potasu oraz
woda oczyszczona. Wyrób medyczny może być stosowany po wcześniejszym zapoznaniu się pacjenta z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, dawkowanie Solphadermol 5% płyn powinno być przestrzegane przez pacjenta. Zaleca się
aplikację miejscową preparatu w częstotliwości 2 razy dziennie. Wyrób medyczny powinien być stosowany, aż do wystąpienia stanu
zapalnego w rejonie guzków. W czasie korzystania z produktu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż roztwór jest silnie żrący i
przy nieprawidłowym stosowaniu może przyczynić się do wystąpienia podrażnień. Bezwzględnie należy unikać kontaktu produktu z
oczami. Solphadermol 5% płyn nie powinien również mieć kontaktu ze zdrową skórą.

Wyrób medyczny Solphadermol 5% płyn jest dobrze tolerowany przez pacjentów, o ile stosuje się go zgodnie z przeznaczeniem, w
wyznaczonych dawkach i z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Produkt może jednak wywoływać u niektórych pacjentów
działania niepożądane. Solphadermol 5% płyn bardzo często powoduje krótkotrwałe podrażnienie skóry, w tym szczególnie jej
zaczerwienienie i uczucie pieczenia. Sporadycznie występujące skutki uboczne Solphadermol 5% płyn obejmują natomiast przemijające
odbarwienie bądź przebarwienie skóry.

Wyrób medyczny Solphadermol 5% płyn ma przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien go używać. Produkt nie
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powinien być stosowany przy nadwrażliwości na jego składniki. Wyrób medyczny nie powinien być też stosowany do leczenia brodawek
zwykłych. Jeśli pacjent nie ma pewności czy występuje u niego brodawka zwykła czy mięczak zakaźny, powinien skonsultować się z
lekarzem. Wyrób medyczny nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 2. roku życia. Solphadermol 5% płyn nie może być aplikowany
na guzki z występującymi już zmianami zapalnymi, poza tym nie należy aplikować go na błony śluzowe bądź na otwarte rany czy na
skórę uszkodzoną.

Skład
1 ml Solphadermol zawiera 50 mg wodorotlenku potasu. Inne składniki: woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Solphadermol jest przeznaczony do usuwania wykwitów skórnych powodowanych przez wirusa mięczaka zakaźnego
(molluscum contagiosum).
Solphadermol powoduje uszkodzenie zainfekowanych komórek oraz wywołuje miejscową reakcję obronną skóry w obszarze
zmian spowodowanych przez mięczaka. Celem kuracji jest wywołanie bezbolesnego stanu zapalnego ograniczającego się do
obszaru wykwitu. W momencie ustąpienia stanu zapalnego, wykwity skórne mięczaka ulegają wygojeniu.
Jak wygląda mięczak zakaźny? Mięczak zakaźny występuje w postaci guzków o wielkości od 2 do 5 mm. Guzki zazwyczaj
pojawiają się grupowo na powierzchni skóry. Są koloru skóry lub zaczerwienione o błyszczącej lub perłowatej powierzchni.
Zazwyczaj są wklęsłe (z dołeczkiem lub wgłębieniem w środku) i mogą&nbsp; posiadać niewielki otwór.
Uwaga: Solphadermol nie jest przeznaczony do leczenia brodawek zwykłych (Verrucae). Jeśli nie jesteś pewny czy u Ciebie lub
Twojego dziecka występuje mięczak zakaźny czy brodawki zwykłe, przed użyciem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dawkowanie
Preparat stosuje się miejscowo 2 x dziennie do pojawienia się zmian zapalnych w obrębie guzków.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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