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Sora forte szampon leczniczy przeciw wszawicy 50 ml
 

Cena: 18,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Szampony

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Permethrinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sora Forte w postaci szamponu leczniczego przeciw wszawicy jest produktem na bazie permetryny, który stosowany może być
przez osoby dorosłe, młodzież i dzieci w wieku powyżej 3 lat. Produkt wyróżnia się wysoką wydajnością, a jego składniki nie tylko
zwalczają wszawicę głowową, ale dodatkowo myją włosy i pielęgnują je. W opakowaniu znajduje się nie tylko szampon leczniczy, ale też
specjalny grzebień do wyczesywania włosów i pozbywania się z nich martwych wszy oraz ich jaj.

Na co jest Sora Forte? Wskazaniem do stosowania leku jest zwalczanie pasożytów skóry głowy, którymi są wszy. Dodatkowo szampon
leczniczy może być stosowany w celach profilaktycznych – np. po bezpośrednim kontakcie z osobą, która zarażona była wszawicą. 
Działanie permetryny, czyli składnika czynnego Sora Forte, polega na porażaniu układu nerwowego bytujących na włosach pasożytów.

W opakowaniu znajduje się 50 ml szamponu leczniczego Sora Forte. W skład 1 ml produktu wchodzi 10 mg permetryny oraz składniki
pomocnicze. Zalecane dawkowanie Sora Forte opisano w dołączonej do opakowania leku ulotce i należy go przestrzegać, chyba że
lekarz wskaże inaczej. Każdorazowo przed zastosowaniem szamponu leczniczego Sora Forte zaleca się wstrząśnięcie jego
opakowaniem.

Lek należy aplikować na zmoczone wcześniej włosy. Bardzo istotne jest, aby szampon Sora Forte dokładnie rozprowadzić po włosach i
skórze głowy, nie omijając obszaru za uszami oraz tylnej części głowy. Następnie zaleca się delikatne masowanie włosów i skóry głowy,
aż wytworzy się obfita piana. Wytworzoną na głowie pianę należy pozostawić na 10 minut, po czym zaleca się jej obfite spłukanie wodą.
Po umyciu włosy powinny być dokładnie wyczesane dołączonym do opakowania grzebieniem, co pomoże w pozbyciu się martwych
wszy oraz ich jaj. Na tym leczenie się nie kończy. Zaleca się powtórzenie kuracji przeciw wszom po upływie 10 dni, co powinno okazać
się wystarczające, by pozbyć się problemu wszawicy. Jeśli jednak mimo powtórzonego mycia włosów szamponem Sora Forte, pacjent
zauważy na włosach obecność żywych wszy, powinien skontaktować się z lekarzem. Może to bowiem wskazywać na oporność wszy na
permetrynę, a ta sytuacja wymaga zastosowania leków specjalistycznych.

Lek Sora Forte może u niektórych pacjentów powodować działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Mowa o
przemijających odczynach skórnych, w tym pieczeniu lub swędzeniu skóry, a także o wysypce i rumieniu.
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Przeciwwskazaniem do stosowania szamponu leczniczego Sora Forte jest nadwrażliwość na permetrynę oraz inne pyretroidy i
pyretryny, poza tym z szamponu nie powinny korzystać osoby z nadwrażliwością na składniki pomocnicze produktu. Nie zaleca się też
stosowania leku Sora Forte u dzieci w wieku poniżej 3 lat, co wiąże się z brakiem danych związanych z bezpieczeństwem używania
produktu w tej grupie wiekowej. Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego na włosy na głowie. Nie powinien być
używany na rzęsy czy brwi, poza tym nie jest przeznaczony do stosowania na wszawicę łonową.

Opis
10 mg/ml,
Permethrinum

Wskazania do stosowania:
Wszawica głowowa u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat.

OTC - Lek dostępny bez recepty.

Cechy

do zwalczania wszawicy głowowej
wiek: powyżej 3 lat

Składniki
1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny oraz substancje pomocnicze: sodu siarczan laurylowy oksyetylenowany, betainę
kokamidopropylową, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy,
diazolidynomocznik, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny,
sodu cytrynian, glikolu etylenowego distearynian, monoetanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol laurylowy
oksyetylenowany 10, olej rycynowy uwodorniony, alkohol laurylowy oksyetylenowany 2, kompozycję zapachową, wodę oczyszczoną

Stosowanie
Podanie na skórę

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Stosować wyłącznie na włosy głowy.

Do opakowania dołączony jest grzebień higieniczny, ułatwiający wyczesywanie martwych wszy i jaj (gnid).

Sposób użycia:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat.
Przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć tubą.
Na zwilżone włosy głowy należy nałożyć odpowiednią ilość szamponu w stosunku do długości i gęstości włosów, tak aby dokładnie
nasycić włosy i skórę głowy. Następnie równomiernie rozprowadzić szampon, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z
tyłu głowy. Przyjmuje się że objętość 50 ml jest wystarczająca do umycia włosów średniej długości (włosy do ramion). Włosy należy
masować aż do uzyskania obfitej piany. W celu zwiększenia skuteczności zabiegu można nałożyć jednorazowy czepek na włosy pokryte
szamponem. Uzyskaną pianę należy pozostawić na włosach przez 10 minut, a następnie spłukać włosy i starannie wyczesać
grzebieniem dołączonym do opakowania, w celu usunięcia martwych wszy i jaj (gnid).
Po upływie 10 dni, kurację należy powtórzyć. Zabieg można powtórzyć wcześniej, w przypadku stwierdzenia obecności wszy i gnid.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnej, szczelnie zamkniętej tubie.

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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Zawartość opakowania
50

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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