
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SORA FORTE 10mg/ml szampon leczniczy przeciw
wszawicy 50 ml
 

Cena: 16,30 PLN

Opis słownikowy

Producent SCAN-ANIDA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

SORA FORTE jest produktem leczniczym zawierającym substancję czynną o ugruntowanym zastosowaniu medycznym oraz o
potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie stosowania przy zwalczaniu wszawicy głowowej.

Produkt leczniczy SORA FORTE ma postać łatwego do stosowania perłowego żelu, w wygodnym i bezpiecznym opakowaniu. Szampon
SORA FORTE w optymalny sposób pieni się w czasie stosowania z wodą, ma przyjemny zapach, a po użyciu jest łatwy do dokładnego
spłukania.

Oprócz substancji czynnej SORA FORTE zawiera specjalnie dobrane, delikatne składniki, które myją i pielęgnują włosy. Szampon jest
bardzo wydajny i może być przeznaczony do leczenia wszawicy głowowej u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 3 lat. SORA
FORTE zalecana jest zarówno do usunięcia pasożytów, jak również profilaktycznie u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z
osobami zarażonymi wszawicą.

 

OpisWskazania

Wszawica głowowa u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat. SORA FORTE, szampon leczniczy stosuje się leczniczo we
wszawicy głowowej w celu usunięcia pasożytów, a także u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których
stwierdzono występowanie wszawicy głowowej.
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OpisPrzeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną – permetrynę, inne piretroidy, pyretryny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą szamponu
leczniczego.

 

OpisSposób użycia

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat. 

Przed użyciem produktu należy kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem. Na zmoczone włosy nałożyć szampon i równomiernie go
rozprowadzić, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy. Włosy należy masować aż do uzyskania obfitej piany.
Uzyskaną pianę należy pozostawić na 10 minut, a następnie dokładnie spłukać włosy wodą i starannie wyczesać załączonym do
opakowania grzebieniem, w celu usunięcia martwych wszy i ich jaj (gnid). 

Po upływie 10 dni, kurację należy powtórzyć. Jeżeli po wykonaniu powtórnego zabiegu stwierdza się obecność żywych wszy, może to
oznaczać ich oporność na działanie permetryny. W przypadku nieskuteczności leczenia wszawicy głowowej produktem leczniczym
SORA FORTE, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, aby lekarz zadecydował o kontynuowaniu leczenia innym lekiem. 

 

OpisDzieci 

Produktu SORA FORTE nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania.

 

OpisSkład

1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny (Permethrinum)

 

OpisProfilaktyka

Po kuracji szamponem SORA FORTE systematycznie stosuj płyn SORA Lotion, aby złagodzić podrażnienie skóry i zapobiec nawrotowi
choroby.
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