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Woda utleniona 3% 1000 g (Farmina)
 

Cena: 15,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 g

Postać Płyny na skórę

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hydrogenii peroxidum

Opis produktu
 

Wstęp
Woda utleniona 3% w postaci roztworu jest produktem stosowanym w celu dezynfekcji ran i odkażania śluzówki jamy ustnej. Łączy w
sobie nadtlenek wodoru i wodę oczyszczoną, a stosowany zewnętrznie może być wykorzystany w nierozcieńczonej postaci. W formie
rozcieńczonej sprawdzi się natomiast na błony śluzowe, w tym w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i przy płukaniu kieszonek
dziąsłowych, czy też w przypadku chorób przyzębia. Woda utleniona 3% ma słabe działanie odkażające. Produkt jest dostępny w dużym
opakowaniu 1000 g, które wystarcza na dłuższe stosowanie.

Na co jest woda utleniona 3%? Wskazaniem do korzystania z leku jest dezynfekcja ran, w tym w szczególności niewielkich otarć czy
zadrapań. Produkt może być też stosowany w celu odkażania śluzówki jamy ustnej, w tym w szczególności tej zmienionej zapalnie. 
Woda utleniona 3% Farmina wykorzystuje działanie nadtlenku wodoru, który ma właściwości odkażające i niszczące bakterie. Nadtlenek
wodoru wykazuje silne właściwości utleniające, co stanowi podstawę działania wody utlenionej. W czasie stosowania produktu pojawia
się charakterystyczna piana, która jest efektem reakcji chemicznej nadtlenku wodoru z katalazą, czyli enzymem obecnym w komórkach
krwi. Woda utleniona 3% przyczynia się do niszczenia otoczki lipidowej komórek, a uwolniona katalaza rozkłada nadtlenek wodoru, co w
konsekwencji prowadzi do powstania wody oraz tlenu.

W opakowaniu znajduje się 1000 g wody utlenionej 3%. W skład produktu wchodzi 100 g 30% nadtlenku wodoru, co uzupełniono wodą
oczyszczoną do 1000 g. Produkt jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego w postaci rozcieńczonej lub nierozcieńczonej, zależnie
od wskazania. Woda utleniona 3% powinna być stosowana zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz indywidualnie je
zmodyfikuje. Jeśli produkt miałby być wykorzystany do dezynfekcji ran, należy korzystać z niego w postaci nierozcieńczonej. Wówczas
najlepiej odkażać skórę przy wykorzystaniu gazika nasączonego wodą utlenioną w odpowiedniej ilości. Woda utleniona 3%
wykorzystywana do odkażania błony śluzowej jamy ustnej powinna być natomiast odpowiednio rozcieńczona. W tym celu należy
rozcieńczyć 1 łyżkę wody utlenionej w 1 szklance wody. Jeśli pacjent będzie mieć jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania wody
utlenionej 3% bądź jej działania, powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania do stosowania wody utlenionej 3% Farmina obejmują nadwrażliwość na którykolwiek z jej składników. W przypadku
pojawienia się jakichkolwiek objawów nadwrażliwości po zastosowaniu leku należy go odstawić i zasięgnąć porady lekarza. Produktu nie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/woda-utleniona-3-1000-g-farmina.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

należy stosować na duże partie ciała i zaleca się ostrożne korzystanie z niego, jeśli ma być zastosowany u dziecka. Istotne jest poza tym
unikanie kontaktu leku z oczami. Lek należy przechowywać poza zasięgiem najmłodszych dzieci, poza tym nie powinno się z niego
korzystać, jeśli upłynie podany na opakowaniu termin ważności. Niewykorzystany produkt należy wyrzucić zgodnie z zasadami utylizacji
leków.

Skład

wodoru nadtlenek 30% 100g
woda oczyszczona do 1000 g

Wskazania i działanie
Dezynfekcja ran oraz zmienionej zapalnie błony śluzowej jamy ustnej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zewnętrznie. W celu dezynfekcji ran stosować w postaci nierozcieńczonej, do odkażania błony śluzowej jamy ustnej 1 łyżkę wody
utlenionej rozcieńczyć w szklance wody. W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub
farmaceuty.

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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