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Sonol 8 g (płyn przeciw opryszczce)
 

Cena: 15,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 g

Postać Płyny na skórę

Producent ELANDA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum salicylicum, Mentholum, Thymolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sonol w postaci płynu przeciw opryszczce to produkt z mentolem racemicznym, kwasem salicylowym oraz tymolem, który może
być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Lek dostępny jest w wygodnym opakowaniu typu roll-
on, dzięki czemu jego aplikacja jest prosta i równomierna. Na co jest Sonol? Wskazaniem do stosowania leku są choroby zakaźne skóry.
Płyn polecany jest szczególnie w przypadku opryszczki wargowej. Zawiera trzy substancje czynne, czyli kwas salicylowy, mentol oraz
tymol. Lek ma właściwości przeciwświądowe i znieczulające, poza tym działa bakteriobójczo i antyseptycznie. Przeznaczony jest do
smarowania miejsc swędzących oraz wykwitów pojawiających się na wargach pacjenta.

W opakowaniu znajduje się 8 g płynu przeciw opryszczce Sonol. W skład 1 ml preparatu wchodzi 21 mg mentolu racemicznego, 21 mg
kwasu salicylowego oraz 2 mg tymolu. Skład leku uzupełniają składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Sonol należy zapoznać
się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. Rekomendowane dawkowanie Sonol to aplikacja
płynu na swędzące obszary skóry oraz wykwity na wargach z częstotliwością 4–5 razy na dobę. Gdy pacjent zauważy poprawę, dawkę
leku powinien zmniejszyć do cienkiej warstwy na wargi z częstotliwością 2–3 razy na dobę. Nie należy stosować dawek leku większych
niż wskazane. Płyn Sonol bardzo dobrze wchłania się przez skórę – z tego powodu nie należy korzystać z niego długotrwale –
szczególnie u młodszych pacjentów lub jeśli konieczne jest nakładanie go na duże obszary skóry.

Stosowanie płynu przeciw opryszczce Sonol może wiązać się z tym, że u pacjenta wystąpią działania niepożądane. Nie u każdej osoby
stosującej lek Sonol pojawiają się jednak skutki uboczne. U niektórych osób dojść może do podrażnienia skóry po zastosowaniu
produktu. Jeśli u pacjenta pojawi się ten lub inne objawy, które nie zostały opisane w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania płynu przeciw opryszczce Sonol, więc nie każdy powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na składniki czynne lub pomocnicze leku. W przypadku wystąpienia u pacjenta nadwrażliwości
na którykolwiek ze składników produktu zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem. Jednym z objawów, które tego wymagają,
może być utrzymujące się zaczerwienienie skóry. Płyn Sonol nie powinien być też stosowany u noworodków oraz dzieci, które nie
ukończyły 12. roku życia. Produkt nie powinien być aplikowany na rozległe zmiany złuszczające (łuszczyca). Poza tym nie zaleca się
nakładania go na błony śluzowe czy otwarte rany. Nie należy łączyć leku Sonol z innymi preparatami, w których składzie znajdują się
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substancje o właściwościach złuszczających, gdyż może to skutkować podrażnieniem skóry. Pacjentki w ciąży i okresie laktacji nie
powinny stosować produktu bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Skład
1 ml preparatu zawiera:

Substancje czynne:
Mentol racemiczny ( Mentholum ) 21 mg
Kwas salicylowy (Acidum salicylicum ) 21 mg
Tymol ( Thymolum ) 2 mg

Substancja pomocnicza: Glikol propylenowy

Wskazania i działanie

Sonol – jest to lek złożony w formie płynu do stosowania na skórę, stosowany zewnętrznie jako środek pomocniczy w leczeniu
chorób zakaźnych skóry. Substancjami czynnymi są: kwas salicylowy w ilości 21 mg/1ml, tymol w ilości 2 mg/1ml oraz mentol
w ilości 21 mg/1ml. To bardzo dobry i wygodny w użyciu lek w opakowaniu typu "roll-on".
Sonol jest wskazany jako środek pomocniczy w leczeniu chorób infekcyjnych skóry; do smarowania miejsc swędzących i
wykwitów na wargach.
Sonol, płyn umieszczony jest w butelce (HDPE) zakończonej zamknięciem typu roll-on i nakrętką (PP) oraz obejmy z kulką (LDPE,
PP). Produkt leczniczy jest dostępny w opakowaniu zawierającym 8 g preparatu.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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