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Foxill żel 1 mg/g 1 tub.a 30g
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/g

Opakowanie 1 tub.a 30g

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Dimetindenum

Opis produktu
 

O produkcie
Foxill, 1 mg/g, żel, 30 g

Opis
Foxill to lek działający łagodząco na zmiany skórne — zmniejsza świąd i obrzęk. Stosuje się go w przypadku ukąszeń, oparzeń
(pierwszego stopnia), pokrzywce.

Skład
Substancją czynną leku jest dimetyndenu maleinian (Dimetindeni maleas).

1 gram żelu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu.

Substancje pomocnicze: karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda
oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania na skórę.

Zazwyczaj Foxill stosuje się 2 do 4 razy na dobę. Cienką warstwę żelu należy nanieść na zmienioną chorobowo skórę.

Działanie
Foxill działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęki,
łagodzi podrażnienia skóry. Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę. Żel
szybko wchłania się w głąb skóry.
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Wskazania
Foxill stosuje się do łagodzenia świądu towarzyszącego:

chorobom skóry,
pokrzywce,
ukąszeniom owadów,
oparzeniom słonecznym,
powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Foxill

Jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek składnik tego leku.
W przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

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

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

uczucie pieczenia skóry, suchość skóry,
skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Foxill zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest drażniący i może powodować reakcje skórne oraz glikol propylenowy, który może
powodować podrażnienie skóry.
Należy unikać ekspozycji na słońce miejsc posmarowanych żelem Foxill.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza w przypadku zranień lub stanów
zapalnych skóry.
W okresie karmienia piersią nie należy stosować na brodawki sutków.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Należy unikać stosowania u małych dzieci na duże obszary skóry, szczególnie w przypadkach zranień i stanów zapalnych skóry.

Opakowanie:
30 g

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.

Podmiot odpowiedzialny
POLPHARMA SA
Pelplińska 19
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Producent
MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz
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