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Acerin, (195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę, 8 g
 

Cena: 8,65 zł

Opis słownikowy

Dawka (195 mg + 98 mg)/g

Opakowanie 8 g

Postać płyn na skórę

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum salicylicum, Acidum lacticum

Opis produktu
 

Wskazania:
Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne (kwas salicylowy lub kwas mlekowy) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować produktu:

doustnie,
u dzieci,
u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia,
jeśli skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo,
na twarzy i w okolicy narządów płciowych.

Dawkowanie i sposób użycia:
Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
Produkt leczniczy Acerin nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze. Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry.
Poczekać aż produkt leczniczy dobrze wyschnie. Nakładanie produktu leczniczego, w razie konieczności, powtarzać przez kilka dni.
Następnie należy wymoczyć nogi i usunąć odcisk. Stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka i do rozlania
produktu leczniczego.

Nie stosować u dzieci z uwagi na brak badań.

Działania niepożądane:
Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny. Zastosowanie produktu leczniczego na zdrową skórę może spowodować oparzenie i
ból.

Ostrzeżenia i ważne informacje:

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

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/acerin-195-mg-98-mg-g-plyn-na-skore-8-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry. Należy chronić przed produktem leczniczym oraz jego oparami
oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami lub błonami śluzowymi, należy
natychmiast je przemyć dużą ilością wody.
Należy zabezpieczyć skórę otaczającą odcisk przed kontaktem z produktem leczniczym, gdyż może spowodować oparzenia.
Produkt leczniczy należy nakładać wyłącznie na odcisk.
Nie należy stosować produktu leczniczego na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się
przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeśli dojdzie do pokrycia produktem
leczniczym otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.
Produkt leczniczy zawiera lotne i łatwopalne substancje, dlatego na opakowaniu jest ostrzeżenie „Ostrożnie z ogniem”.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Skład:
1 g płynu na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) i 98 mg kwasu mlekowego (Acidum lacticum).
Substancje pomocnicze: koloksylina, kalafonia, aceton, octan n-butylu
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