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ABE Płyn na odciski 8g
 

Cena: 7,31 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Inco Veritas

Postać płyn

Substancja
czynna

kwas mlekowy, kwas salicylowy

Typ produktu produkt leczniczy

Opis produktu
 

Co to jest lek ABE i w jakim celu się go stosuje

Leb ABE ma postać płynu na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy.

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.
Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Zawarte w leku ABE substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.

Wskazania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

Kiedy nie stosować leku ABE

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
na podrażnioną, zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,
u pacjentów z cukrzycą - osoby chore na cukrzycę nie mogą stosować tego leku bez skontaktowania się z lekarzem,
w okresie ciąży i karmienia piersią,
u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Jak stosować lek ABE
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Lek ABE należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.
Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora należy chwilkę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki. Następnie posmarować lekiem
wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu
odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.
Stosować dwa razy dziennie na dobę - rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.
Przed nałożeniem leku nie stosować na miejsca poddawane działaniu leku żadnych kosmetyków. Po zakończonej kuracji wymocz nogi,
złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.
Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.
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