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ABE płyn do stos.na skórę 8 g
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,089g+0,089g)/g

Opakowanie 8 g

Producent GRUPA INCO S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Acidum salicylicum, Acidum lacticum

Opis produktu
 

O produkcie
ABE, (89 mg+89 mg/g), płyn na skórę, 8 g

Opis
ABE to produkt leczniczy o działaniu keratolitycznym, ułatwiającym złuszczanie w przypadku zrogowaciałej skóry, płyn do stosowania
na odciski.

Skład
Substancjami czynnymi są: kwas mlekowy i kwas salicylowy.

1 g płynu zawiera 89 mg kwasu mlekowego (w postaci 90% roztworu kwasu mlekowego) i 89 mg kwasu salicylowego.

Substancje pomocnicze: nitroceluloza (2:1) + octan etylu, olej rycynowy, terpentyna balsamiczna,jod sublimowany.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego na skórę.
Okres leczenia trwa około tygodnia.
Dorośli i dzieci od 12 lat: 2 razy dziennie, rano i wieczorem.

Sposób użycia: po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora należy chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki. Następnie
posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę.
Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.

Działanie
ABE zawiera 2 substancje czynne, gdzie kwas salicylowy wykazuje działanie keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały
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 naskórek, ułatwia jego złuszczanie. Z kolei kwas mlekowy jest środkiem żrącym i niszczy zrogowaciała warstwę skóry. Dodatkowo
substancje pomocnicze wykazują działanie antyseptyczne i natłuszczające.

Wskazania
odciski,
zgrubiała skóra.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku ABE:

w przypadku uczulenia na substancje czynne - kwas salicylowy i/lub kwas mlekowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli skóra jest podrażniona, zakażona lub zmieniona zapalnie,
okres ciąży i karmienia piersią,
u dzieci poniżej 2 lat,
osoby z cukrzycą powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

pieczenie, nadżerki z przebarwieniami w obrębie skóry otaczającej.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Osoby chore na cukrzycę, stosowanie leku ABE powinny omówić z lekarzem.
W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać
stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Podczas stosowania leku należy chronić oczy, błony śluzowe, drogi oddechowe.
Lek służy wyłącznie do stosowania na odciski.
Nie stosować leku na skórę uszkodzoną, zmienioną chorobowo.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Produkt łatwopalny - przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia.
Ciąża i karmienie piersią
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się jego stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować leku u dzieci poniżej 2 lat.

O stosowaniu leku w grupie wiekowej 2-12 lat decyduje lekarz.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
GRUPA INCO S.A.
Wspólna 25
Warszawa
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