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Urgo na opryszczkę 3 ml
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 3 ml

Postać Opaski

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Pochodna celulozy, kwas nieorganiczny, kwas karboksylowy, olej roślinny, alkohol, woda.

Wskazania i działanie
URGO Filmogel® Opryszczka to innowacyjny opatrunek w płynie, który skutecznie leczy opryszczkę w każdej fazie.
URGO na Opryszczkę:

Izoluje zmienione miejsca i ogranicza zakażenie
Zmniejsza ból, swędzenie i pieczenie
Skraca czas trwania opryszczki
Działa już od pierwszych oznak opryszczki
Jest wodoodporny i niewidoczny
Dopasowuje się do wielkości opryszczki

Przeciwwskazania
Nie stosować w poniższych przypadkach:

gdy średnica opryszczki przekracza 1 cm - w takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem
w przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia infekcji bakteryjnych, takich jak liszajec
w przypadku immunodepresji (wynikające z chorób przewlekłych i/lub chemioterapii)
w przypadku atopowego zapalenia skóry

Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników preparatu.
Z uwagi na brak danych, nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Dawkowanie
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Cienką warstwę preparatu należy zaaplikować na opryszczkę za pomocą szpatułki jednorazowego użytku dołączonej do opakowania. W
trakcie aplikacji może pojawić się chwilowe uczucie mrowienia lub pieczenia. Na 1-2 minuty pozostaw do wyschnięcia. Czas potrzebny
do wyschnięcia zależy od ilości nałożonego preparatu. Po aplikacji opryszczka zostanie pokryta przezroczystym filtrem. Powtarzaj
aplikacje preparatu od 2 do maksymalnie 4 razy dziennie, jeżeli film nie pokrywa już opryszczki. Kontynuuj stosowanie aż do całkowitego
wygojenia opryszczki. W celu ograniczenia wykwitu opryszczki preparat należy aplikować od pierwszych oznak opryszczki (mrowienie,
swędzenie, pieczenie). Preparat URGO na opryszczkę został opracowany z myślą o praktycznej, bezpiecznej oraz higienicznej aplikacji.

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