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Foxill, 1 mg/g, żel, 30 g
 

cena: 14,59 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie chłodzące, kojące, łagodzące,
przeciwalergiczne, przeciwświądowe

Opakowanie 30 g

Postać żel

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

1 gram: dimetyneden maleinianu 1 mg

Wskazania alergia, oparzenie, podrażnienie, uczulenie,
ukąszenie

Opis produktu
 

Opis
Foxill zawiera substancję czynną dimetyndenu maleinian, który hamuje działanie histaminy - substancji odpowiedzialnej za reakcie
alergiczne. Foxill ma postać żelu do stosowania na skórę.

Skład
Substancją czynną leku jest dimetyndenu maleinian.
1 gram żelu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu
Pozostałe składniki to: karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda
oczyszczona.

Dawkowanie
Lek przeznaczony do stosowania na skórę.
Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosować 2 do 4 razy na dobę, nanosząc cienką warstwę żelu na zmienioną chorobowo i
swędzącą powierzchnię skóry.

Działanie
Lek działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęki,
łagodzi podrażnienia skóry. Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

Wskazania
Świąd towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchownym oparzeniom skóry
(pierwszego stopnia).
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Przeciwwskazania
Nie stosować leku Foxill
jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenu maleinian lub którykolwie p składników tego leku
w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie pieczenia skóry, suchość skóry, skórne reakcje
alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Foxill zawiera benzalkoniowy chlorek i glikol propylenowy. Foxill zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest drażniący i może powodować
reakcje skórne oraz glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Należy unikać stosowania u małych dzieci na duże obszary skóry, szczególnie w przypadkach zranień i stanów zapalnych skóry.

Producent
POLPHARMA S.A.
Pelplińska 19
Starogard Gdański
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