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FENISTIL UKĄSZENIA żel o działaniu przeciwświądowym i
przeciwuczuleniowym 30 g
 

Cena: 19,50 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać żel

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaFENISTIL UKĄSZENIA żel o działaniu przeciwświądowym i przeciwuczuleniowym 30 g• Lek przeciwhistaminowy o działaniu
przeciwświądowym.• Odpowiedni w przypadku świądu związanego z dermatozą (chorobą skóry), pokrzywką, ukąszeniami owadów oraz
oparzeniami słonecznymi i powierzchownymi.• Wykazuje miejscowe działanie znieczulające.• Redukuje uczucie swędzenia.• Zmniejsza
obrzęk i łagodzi podrażnienia.• Ma działanie chłodząceDziałanieDermatozom (chorobom skóry), ukąszeniom i oparzeniom słonecznym
często towarzyszy świąd, a wrażliwa skóra wymaga natychmiastowego ukojenia. Fenistil Żel to lek przeciwhistaminowy o działaniu
przeciwświądowym, który powstał po to, aby łagodzić swędzenie i przywracać skórze utracony komfort. Jego starannie opracowana
formuła ma silne właściwości przeciwświądowe, dzięki czemu może być stosowana w przypadku pokrzywki oraz swędzących ukąszeń
owadów. Fenistil Żel jest odpowiedni także do stosowania w przypadku oparzeń słonecznych i powierzchownych oparzeń skóry
pierwszego stopnia oraz może być wykorzystywany w celu zredukowania świądu towarzyszącego dermatozom. Lek
przeciwhistaminowy zmniejsza obrzęk, łagodzi podrażnienia oraz wykazuje miejscowe właściwości znieczulające, a dodatkowe
działanie chłodzące zwiększa kojący efekt, którego wymaga podrażniona i swędząca skóra.Sposób użyciaTen lek należy zawsze
stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować 2 do 4 razy na dobę.Pokryć cienką warstwą żelu zmienioną
chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.Jeżeli po upływie 2 dni stosowania leku u
dzieci i 7 dni stosowania u dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.WażnePrzeciwwskazaniaUczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Oparzenia
drugiego i trzeciego stopnia.Skład1 g żelu zawiera:substancję czynną: dimetyndenu maleinian 1 mg,pozostałe składniki: benzalkoniowy
chlorek, sodu wersenian, karbomer (karbopol 974 P), sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, woda oczyszczona.
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