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Azucalen, płyn 100 g
 

cena: 19,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,47g+0,47g)/ml

Kategoria Lek

Opakowanie 100 g

Postać płyn na skórę

Producent HERBAPOL WROCLAW

Substancja
czynna

Wyciąg z nagietka (Calendula Extract),
Wyciąg z rumianku (Chamomilla Extract)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Azucalen zawiera wyciąg płynny z koszyczków rumianku pospolitego oraz wyciąg płynny z kwiatów nagietka lekarskiego (1:1).

Azucalen stosuje się do przemywania okolicy zewnętrznych kobiecych narządów płciowych (wargi sromowe) w łagodnych stanach
zapalnych. Szczególnie zalecany u kobiet w okresie pomenopauzalnym.

Skład:
1 ml (co odpowiada 0,94 g) produktu zawiera:
  0,5 ml wyciągu płynnego z Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) Rauschert), flos (kwiat rumianku) (1:1), ekstrahent: etanol
70% (v/v),
  0,5 ml wyciągu płynnego z Calendula officinalis L., flos (kwiat nagietka) (1:1), ekstrahent: etanol 70% (v/v).
Lek nie zawiera substancji pomocniczych.
Preparat zawiera 58–66% (v/v) etanolu.

Stosowanie:
Lek do stosowania zewnętrznego, przed użyciem wymaga rozcieńczenia. Łyżkę stołową (tj. ok. 15 ml) preparatu rozpuścić w 1 litrze
przegotowanej wody i używać do przemywań u dorosłych kobiet.

Kiedy nie stosować leku Azucalen
Leku Azucalen nie należy stosować jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na substancje czynne leku tj. kwiat rumianku, kwiat
nagietka lub inne rośliny z rodziny astrowatych/złożonych (Asteraceae/Compositae).

Dzieci i młodzież:
Nie dotyczy. Lek przeznaczony dla dorosłych kobiet.
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Lek Azucalen a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa w czasie ciąży i karmienia piersią stosowanie leku Azucalen w tym
czasie nie jest zalecane.
Wpływ na płodność nie jest znany. Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku Azucalen mogą wystąpić:
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, rumień, obrzęk) – częstość nieznan
(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
W przypadku wystąpienia w/w objawów uczulenia należy zaprzestać stosowania leku.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Azucalen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Producent:
HERBAPOL WROCŁAW
Świętego Mikołaja 65/68
Wrocław
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