
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Foxill 1mg/g żel 30g
 

Cena: 15,17 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać żel

Substancja
czynna

dimetynden

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Działanie:

Lek w postaci żelu zawierający dimetyndenu maleinian. Foxill żel 1mg/g to produkt leczniczy do stosowania miejscowego, który działa
przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo. Dodatkowo zmniejsza obrzęk oraz łagodzi podrażnienie skóry delikatnie chłodząc ją w
miejscu aplikacji. Żel działa miejscowo znieczulająco.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Foxill żel 1mg/g wskazany do stosowania w przypadku świądu, który towarzyszy dermatozom, pokrzywce,
ukąszeniom owadów, a także oparzeniom słonecznym oraz powierzchownym oparzeniom skóry (oparzeniom pierwszego stopnia).

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Żel zawiera glikol propylenowy oraz
benzalkoniowy chlorek. Zaleca się chronić przed działaniem promieni słonecznych miejsca, które były smarowane żelem. U małych
dzieci, kobiet w ciąży, matek karmiących nie zaleca się stosować na dużych obszarach skóry, zwłaszcza na zranienia i stany zapalne.
Dodatkowo kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku w okolicach brodawek sutkowych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku oparzeń skóry drugiego i trzeciego
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stopnia.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi są: łagodne reakcje skórne o charakterze
przemijającym w miejscu aplikacji żelu. Częstość nieznana: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: uczucie pieczenia skóry, suchość,
alergiczne zapalenie skóry.

Dawkowanie:

Należy aplikować cienką warstwę żelu na skórę w miejscu zmienionym chorobowo, na swędzącej powierzchni skóry. Stosować 2-4 razy
na dobę.

Skład:

1g żelu zawiera: 1mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas) oraz substancje pomocnicze: karbomer (typ 974 P), disodu
edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.
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