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Antidral 100 mg/g, płyn na skórę na potliwość, 50 ml
 

Cena: 32,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 100 mg/g

Opakowanie 50 ml

Postać płyn do stosowania na skórę

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aluminium chloride

Opis produktu
 

Opis
Antidral, płyn na skórę. Zawiera chlorek glinowy, który zmniejsza aktywność gruczołów potowych. Po zastosowaniu płynu ciśnienie
wewnątrz światła przewodu potowego wzrasta, w wyniku czego zahamowane zostaje wydzielanie potu z gruczołów potowych.
Pozostałe składniki leku ułatwiają wchłanianie substancji czynnej oraz znacznie ograniczają możliwość wystąpienia zakażeń naskórka.

Wskazania
Nadmierna potliwość.

Działanie
Likwiduje lub łagodzi dolegliwości, związane z nadmiernym poceniem się.

Zastosowanie

Zewnętrznie.
Umyć i osuszyć skórę, stosować Antidral codziennie na noc.
Jeśli pocenie jest mniej intensywne, stosować co drugi lub co trzeci dzień, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Skład

Substancją czynną jest glinu chlorek (1 gram płynu zawiera 100 mg glinu chlorku).
Pozostałe substancja pomocnicze to: glicerol, etanol, woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Uszkodzony naskórek oraz po goleniu lub depilacji.
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Przechowywanie

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

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.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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