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FENISTIL UKĄSZENIA żel o działaniu przeciwświądowym i
przeciwuczuleniowym 50 g
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/g

Opakowanie 50 g

Postać żel

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Dimetindenum

Opis produktu
 

WskazaniaFENISTIL UKĄSZENIA żel o działaniu przeciwświądowym i przeciwuczuleniowym 50 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 użyciaLek jest przeznaczony do
stosowania na skórę. Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować 2 do 4 razy na dobę, pokrywając cienką warstwą żelu
zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry. Nie odnotowano przypadków przedawkowania żelu Fenistil stosowano
miejscowo na skórę. W razie połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w
celu uzupełnienia pominiętej dawki.WażnePrzed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania,
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu
lub zdrowiu.SkładSubstancja czynna: 1 g żelu zawiera 1 mg dimetindenu w postaci maleinianu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/fenistil-ukaszenia-zel-o-dzialaniu-przeciwswiadowym-i-przeciwuczuleniowym-50-g.html
https://aptekazawiszy.pl/fenistil-ukaszenia-zel-o-dzialaniu-przeciwswiadowym-i-przeciwuczuleniowym-50-g.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

