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Rivel 5mg/1g żel 30g
 

Cena: 25,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg/g

Opakowanie 30 g (tuba)

Postać żel

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ethacridini lactas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Valeant Pharma Poland sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

ILOŚĆ:  30 g

 

Rivel jest żelem do stosowania miejscowego. W skład leku wchodzi substancja czynna - mleczan etakrydyny.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek po zastosowaniu na skórę wykazuje działanie przeciwbakteryjne, jednocześnie łagodzi dolegliwości bólowe i stan zapalny.

 

WSKAZANIA:

Lek Rivel stosuje się zewnętrznie:
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do odkażania skóry i błon śluzowych;

do wspomagającego leczenia zakażeń skóry wywołanych głównie przez bakterie Gram-dodatnie (czyraki, czyraki mnogie, ropnie)
mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych)

po ukąszeniu owadów. 

 

DAWKOWANIE:

Nałożyć cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe w ilości zależnej od rodzaju i powierzchni schorzenia. Po
zastosowaniu leku nalezy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy. Stosować 2-3 razy na dobę (w razie potrzeby częściej). Żel można
stosować również pod opatrunki.

 

SKŁAD:

1 g żelu zawiera 5 mg substancji czynnej -  mleczanu etakrydyny oraz substancje pomocnicze: etanol 96%, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Należy unikać kontaktu z oczami. W razie
przedostania się żelu do oczu, nalezy go usunąć obficie spłukując wodą. Unikać kontaktu leku z odzieżą.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 2 lat.

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek nalezy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać

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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