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Foxill żel 1 mg/g 1 tub.a 30g
 

Cena: 23,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/g

Opakowanie 1 tub.a 30g

Postać żel

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Dimetindenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: POLPHARMA S.A.

ILOŚĆ: 30 g

 

OPIS:

Foxill żel to lek przeciwhistaminowy o miejscowym działaniu przeciwświądowym i przeciwuczuleniowym.

 

DZIAŁANIE:

Lek działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęki,
łagodzi podrażnienia skóry. Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

 

WSKAZANIA:

Świąd towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchownym oparzeniom skóry
(pierwszego stopnia).
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek przeznaczony do stosowania na skórę. Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosować 2 do 4 razy na dobę, nanosząc cienką
warstwę żelu na zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.

 

SKŁAD:

1 g żelu zawiera: 1 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas) oraz substancje pomocnicze: karbomer (typ 974 P), disodu
edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Foxill, jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek składników tego leku oraz w przypadku
oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. 

Żel zawiera glikol propylenowy oraz benzalkoniowy chlorek.

Zaleca się chronić przed działaniem promieni słonecznych miejsca, które były smarowane żelem.

U małych dzieci, kobiet w ciąży, matek karmiących nie zaleca się stosować na dużych obszarach skóry, zwłaszcza na zranienia i stany
zapalne.

Dodatkowo kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku w okolicach brodawek sutkowych.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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