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Antidral, płyn 50 ml
 

cena: 29,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/1g

Kategoria Lek

Opakowanie 50 ml (butelka)

Postać płyn na skórę

Producent Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Substancja
czynna

Chlorek glinu (Aluminium chloride)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Preparat stosowany przy nadmiernej potliwości stóp, dłoni i pach.

Skład:
Substancją czynną jest: chlorek glinu (Aluminii chloridum).
1 gram płynu zawiera 100 mg chlorku glinu.
Substancje pomocnicze: glicerol, etanol, woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza.

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.
Lek stosuje się na noc, na skórę oczyszczoną i wysuszoną.
W przypadku mniej intensywnego pocenia się, zaleca się stosowanie płynu co drugi / trzeci dzień.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Stosowanie leku należy ograniczyć jedynie do powierzchni skóry, dla których płyn jest wskazany. Należy unikać kontaktu płynu Antidral z
błoną śluzową i oczami.

Nie należy myć skóry bezpośrednio przed zastosowaniem leku. Jeśli płyn stosuje się na skórę pach, miejsc tych nie należy golić w ciągu
12 godzin przed lub po użyciu płynu, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji skórnych.Antidral może niszczyć lub odbarwiać
odzież.
Produkt łatwopalny. Nie należy używać w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarki do
włosów).
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
Nie stosować na skórę uszkodzoną, po goleniu lub depilacji.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w pozycji pionowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
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