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Fenistil 1 mg/g, żel, 30 g
 

Cena: 24,75 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/g

Opakowanie 30 g

Postać żel

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Dimetindenum

Opis produktu
 

Opis
Fenistil, lek w postaci żelu do stosowania na skórę. Substancja czynna dimetyndenu maleinian, hamuje działanie histaminy, związku
odpowiedzialnego za reakcje alergiczne.

Wskazania
Żel przeznaczony jest do stosowania miejscowego w celu łagodzenia świądu wywołanego reakcjami skórnymi takimi jak:

Wysypka,
Ukąszenia owadów,
Pokrzywka,
Oparzenia słoneczne i powierzchowne.

Działanie

Przeciwuczuleniowo.
Silnie przeciwświądowo.

Dawkowanie
2-4 razy dziennie na zmienioną chorobowo lub swędzącą skórę.

Skład
Substancja czynna: maleinian dimetindenu. 1 gram żelu zawiera 1 mg maleinianu dimetyndenu.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze): chlorek benzalkoniowy, wersenian sodu, karbopol, glikol propylenowy, wodorotlenek sodu
30 % i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
Uczulenie na maleinian dimetindenu lub pozostałe składniki leku.
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Działania niepożądane
Sucha skóra, alergiczne zapalenie skóry, pieczenie skóry.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Należy unikać stosowania leku u niemowląt i małych dzieci na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza w przypadkach zranień,
oparzeń 2-ego i 3-ego stopnia oraz stanów zapalnych.
Należy unikać wystawiania na działanie promieni słonecznych rozległych obszarów skóry, na których zastosowano lek.
Należy zgłosić się do lekarza w przypadku bardzo silnego świądu lub rozległych zmian.
W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy używać żelu na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza w przypadkach zranień,
oparzeń 2-ego i 3-ego stopnia oraz stanów zapalnych. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować żelu na brodawki sutków.

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.

 

Galeria
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