
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ANTIDRAL płyn na skórę 50 ml
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/1g

Opakowanie 50 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaANTIDRAL płyn na skórę 50 mlAntidral stosuje się na nadmiernie pocące się powierzchnie skóry, tj. na skórę stóp, pach i
dłoni.DziałanieAntidral zawiera chlorek glinowy, który zmniejsza aktywność gruczołów potowych poprzez denaturację białek zawartych
w gruczołach i łączenie się z włóknami fibrynowymi, stanowiącymi zakończenia gruczołów wydzielania zewnętrznego. Po zastosowaniu
płynu ciśnienie wewnątrz światła przewodu potowego wzrasta (system sprzężenia zwrotnego), w wyniku czego zahamowane zostaje
wydzielanie potu z gruczołów potowych. Pozostałe składniki leku ułatwiają wchłanianie substancji czynnej oraz znacznie ograniczają
możliwość wystąpienia zakażeń naskórka.Antidral stosuje się zewnętrznie na nadmiernie pocące się powierzchnie skóry, tj. na skórę
stóp, pach i dłoni.Antidral likwiduje lub łagodzi przykre dolegliwości, związane z nadmiernym poceniem się.Sposób użyciaPłyn stosuje
się zewnętrznie.Lek Antidral należy stosować codziennie rano, po umyciu i dokładnym osuszeniu skóry (unikać tarcia). W przypadku
mniej intensywnego pocenia się wskazane jest stosowanie płynu co drugi lub co trzeci dzień.W przypadku wrażenia, że działanie leku
jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.Zastosowanie większej dawki leku Antidral niż zalecanaW przypadku
przedawkowania może wystąpić podrażnienie skóry. W razie wystąpienia podrażnienia skóry przerwać stosowanie leku Antidral. Miejsca
podrażnione smarować łagodnym kremem zawierającym hydrokortyzol. Antidral można stosować ponownie po całkowitym ustąpieniu
objawów podrażnienia.Przedawkowanie leczy się objawowo.W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.WażneKiedy nie stosować leku AntidralJeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na
którykolwiek z pozostałych składników leku.Nie należy stosować płynu w przypadku uszkodzenia naskórka oraz po goleniu lub
depilacji.Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek AntidralStosowanie leku należy ograniczyć jedynie do powierzchni skóry,
dla których płyn jest wskazany. Należy unikać kontaktu płynu Antidral z błoną śluzową i oczami.Nie należy myć skóry bezpośrednio
przed zastosowaniem leku. Jeśli płyn stosuje się na skórę pach, miejsc tych nie należy golić w ciągu 12 godzin przed lub po użyciu płynu,
ze względu na możliwość wystąpienia reakcji skórnych.Lek Antidral może niszczyć lub odbarwiać odzież.Stosowanie leku Antidral z
innymi lekamiBrak danych.Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są
bez recepty.SkładCo zawiera lek Antidral1 gram płynu zawiera 100 mg glinu chlorku oraz substancje pomocnicze: gliceryna
farmaceutyczna, etanol, woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza.
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