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SORA forte Szampon leczniczy 10mg/ml, 50 ml
 

Cena: 27,20 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/ml

Opakowanie 50 ml (but.)

Postać szamp.leczn.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Permethrinum

Opis produktu
 

SORA forte to szampon leczniczy do stosowania w przypadku wszawicy, w celu usunięcia pasożytów i profilaktycznie u osób
pozostających w bezpośrednim kontakcie z innymi osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej.

Wskazania:
- Wszawica głowowa u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat
- Leczniczo we wszawicy głowowej w celu usunięcia pasożytów
- Profilaktycznie u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej

Produkt do stosowania u dzieci powyżej 3 roku życia.

Zwalcza wszy już po 10 minutach od zastosowania (po zastosowaniu szamponu wszy mogą nadal poruszać się przez 24 godziny, co
jest oznaką porażenia układu nerwowego pasożyta indukowanego przez permetrynę, a nie oznaką nieskuteczności leczenia).

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją używania, załączoną do opakowania. Instrukcję należy zachować przez cały
okres użytkowania wyrobu.

Skład:
Substancja czynna: 1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny (Permethrinum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan oraz glikol propylenowy.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Należy zwrócić
uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania leku.

Opakowanie: 50 ml
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Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 19949

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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