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Tanno-hermal lotio 100 g
 

Cena: 27,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Płyny na skórę

Producent BOOTS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tanno-Hermal Lotio w postaci płynu z unikalną kompozycją trzech składników aktywnych to produkt, który może być stosowany
przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci. Dopuszczalne jest jego wykorzystanie również u noworodków, a ciąża i karmienie piersią
nie stanowią przeciwwskazań do stosowania produktu. Lek jest bardzo prosty w użyciu i wygodny w aplikacji. Jego zaletą jest też łatwe
rozprowadzanie. Płyn Tanno-Hermal Lotio działa chłodząco, dzięki czemu jego zastosowanie przynosi pacjentowi natychmiastową ulgę.

Na co jest Tanno-Hermal Lotio? Wskazaniem do stosowania leku są wirusowe zakażenia skóry. Płyn pomaga osuszać wydzieliny z ran.
Produkt może być pomocny między innymi przy ospie wietrznej. Można go wykorzystać także przy leczeniu wspomagającym
opryszczki, a oprócz tego wykorzystuje się go w przypadku pieluszkowego zapalenia skóry. Znajduje również zastosowanie przy
nadmiernym poceniu się. Działanie Tanno-Hermal Lotio polega na przyspieszaniu gojenia sączących się zmian skórnych. Lek Tanno-
Hermal Lotio działa osuszająco oraz ma właściwości ściągające. Funkcją Tanno-Hermal Lotio jest też łagodzenie swędzenia skóry.
Poza tym produkt działa antyseptycznie i ma właściwości antybakteryjne. Po aplikacji bardzo dobrze przylega do skóry i tworzy na jej
powierzchni specjalną barierę ochronną, dzięki czemu zapobiega ewentualnemu zakażeniu bakteryjnemu zmian na skórze czy też ich
zanieczyszczeniu innymi substancjami.

W opakowaniu znajduje się 100 g płynu Tanno-Hermal Lotio. W skład leku wchodzi unikalna kompozycja trzech składników aktywnych,
czyli tlenku cynku, syntetycznej taniny oraz talku. Syntetyczna tanina ma właściwości ściągające, dzięki czemu zbliża do siebie brzegi
uszkodzonej tkanki, chroniąc zmianę skórną przed infekcjami i zanieczyszczeniem. Substancja ta dodatkowo działa osuszająco i ma
właściwości przeciwświądowe. Zawarty w leku talk wchłania wilgoć z rany, a oprócz tego redukuje tarcie skóry oraz prowadzi do
łagodzenia jej podrażnień. Znajdujący się w składzie leku Tanno-Hermal Lotio tlenek cynku ma działanie antyseptyczne i antybakteryjne,
a dodatkowo działa wysuszająco.

Lek Tanno-Hermal Lotio należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza lub zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania
ulotce. Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć opakowaniem leku, dzięki czemu zawarte w nim mikroskopijne cząsteczki substancji
czynnych będą mogły rozmieścić się regularnie w płynie. Zaleca się nanoszenie cienkiej warstwy leku na zmienione chorobowo obszary
skóry. Lek należy aplikować z częstotliwością dostosowaną do potrzeb oraz przez okres niezbędny, by pozbyć się dolegliwości.
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Lek Tanno-Hermal Lotio jest dobrze tolerowany i bezpieczny w stosowaniu. Nie wszyscy pacjenci powinni go jednak stosować. 
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na tlenek cynku, syntetyczną taninę bądź talk, a także na którykolwiek ze składników
pomocniczych produktu. Należy nie dopuszczać do kontaktu leku z oczami.

Skład
Substancja czynna: unikalna kompozycja trzech aktywnych składników - syntetycznej taniny (garbnika), tlenku cynku i talku.

Wskazania i działanie

Płyn Tanno-Hermal Lotio jest przeznaczony do wspomagającego leczenia wirusowych infekcji skóry takich jak ospa wietrzna
czy opryszczka. Poleca się go także przy pieluszkowym zapaleniu skóry oraz nadmiernym poceniu. Tanno-Hermal Lotio
przyspiesza gojenie wszelkich sączących się zmian skórnych, dzięki działaniu osuszającemu, ściągającemu i łagodzącemu
swędzenie.

Syntetyczna tanina ma działanie ściągające. Zbliża do siebie brzegi uszkodzonych tkanek tworząc na powierzchni skóry szczelną,
ochronną powłokę, zapobiegając w ten sposób zanieczyszczeniu przez bakterie i inne szkodliwe substancje. Jednocześnie działa
osuszająco i, co jest szczególnie ważne, przeciwświądowo. Talk wchłania duże ilości wilgoci i zmniejsza tarcie skóry, łagodząc
podrażnienia. Tlenek cynku wspomaga talk w wysuszaniu sączących zmian skórnych. Wykazuje także działanie antyseptyczne i
antybakteryjne.

Dawkowanie
Płyn Tanno-Hermal Lotio jest bardzo prosty i wygodny w użyciu. Łatwo się rozprowadza, przyjemnie chłodzi swędzące miejsca,
przynosząc natychmiastową ulgę. Bardzo dobrze przylega do chorej skóry. W odróżnieniu od preparatów w formie maści czy kremu,
można go stosować nawet na &quot;mokre&quot; zmiany skórne.
Tanno-Hermal Lotio jest bezpieczny i dobrze tolerowany. Może być stosowany u noworodków, jak również u kobiet ciężarnych i matek
karmiących. Przed użyciem należy go mocno wstrząsnąć, co zapewni regularne rozmieszczenie mikroskopijnych cząstek substancji
czynnych znajdujących się w płynie.

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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