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Plaster na odciski plast.leczn. 0,4g/g 4sz
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent TOLEP

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Lek Plaster na odciski zawiera substancję czynną kwas salicylowy. Kwas salicylowy stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek
zmiękcza go i rozpulchnia, przez co ułatwia jego złuszczenie.

Składniki:
Substancją czynną leku jest kwas salicylowy.
1 g plastra leczniczego zawiera 400 mg kwasu salicylowego.
Inne składniki leku to: lanolina, wosk pszczeli biały, żywica Staybelite Ester 10, warstwa nośna: folia PE 1000x0,120 mm, kółko z pianki
PE.

Przeznaczenie:
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Plaster na odciski jest wskazany do usuwania pojedynczych odcisków i modzeli.

Sposób użycia:
Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub modzel.
Najlepiej zastosować lek na noc. Przed użyciem plastra leczniczego należy namoczyć lub zwilżyć zrogowaciałą skórę, a następnie ją
osuszyć.
Zdjąć folię ochronną i przyłożyć plaster leczniczy w ten sposób, aby „kółko” przypadało dokładnie na odcisk. Następnie owinąć oba
końce plastra leczniczego dookoła palca.
Po 2 dniach należy zmienić plaster leczniczy, a po 4 dniach usunąć zmiękczony, zrogowaciały naskórek w ciepłej kąpieli solankowej lub
mydlanej.
W przypadkach uporczywych, terapię można powtarzać co 48 godzin. Nie stosować dłużej niż przez 14 dni.

Warunki przechowywania:
Plaster na odciski należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Uwaga!
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 Nie stosować leku Plaster na odciski:
- w nadwrażliwości na kwas salicylowy lub którykolwiek składnik leku (może wystąpić wysypka, podrażnienie, skóry),
- u pacjentów z zaburzeniami krążenia
- u pacjentów z cukrzycą,
- u pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby
- jeśli modzel, odcisk lub skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona, zmieniona zapalnie lub podrażniona,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
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