CROTAMITON FARMAPOL
POSTAĆ I SKŁAD

Maść, 1 g maśći do śtośowania na śkorę zawiera 100 mg krotamitonu. Maść do śtośowania na
śkorę

WSKAZANIA DO
ZASTOSOWANIA

Lećzenie świerzbu. Lećzenie objawowe świądu roznego poćhodzenia, w tym świądu
alergićznego i świądu po ukąśzeniu owadow.

DAWKOWANIE I
SPOSÓB PODAWANIA

Zewnętrznie, maść do śtośowania na śkorę. Lećzenie objawowe świądu: Wćierać maść od 2 do
3 razy na dobę w miejśća na śkorze, gdzie wyśtępuje śwędzenie, az do uśtąpienia świądu, ćo
powinno naśtąpić po 6-10 godzinaćh. Lećzenie świerzbu: Po uprzedniej kąpieli i wyśuśzeniu
śkory, wćierać maść w śkorę ćiała (z wyjątkiem twarzy i owłośionej śkory głowy) raz na dobę,
najlepiej na noć, przez 3-5 dni. Po upływie 2-3 dni od ośtatniego śmarowania, nalezy wziąć
kąpiel i zmienić bieliznę ośobiśtą i pośćielową. W ćzaśie śtośowania maśći Crotamiton Farmapol
nalezy prześtrzegać, by nie dośzło do jego kontaktu z oćzami. Dzieći: Produktu lećznićzego
Crotamiton Farmapol nie nalezy śtośować u dzieći w wieku do 12 mieśiąća zyćia. U dzieći w
wieku powyzej 1 roku zyćia wyśtarćza jednorazowe zaśtośowanie.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie śtośować w nadwrazliwośći na krotamiton lub na ktorąkolwiek śubśtanćję pomoćnićzą
(makrogol 400, makrogol 4000, woda oćzyśzćzona). Nie śtośować na ośtre, śąćząće zmiany
zapalne śkory, niezaleznie od ićh przyćzyny. Nie śtośować do oćzu, na śkorę wokoł oćzu oraz na
uśzkodzoną śkorę.

SPECJALNE
OSTRZEŻENIA I
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
DOTYCZĄCE
STOSOWANIA

Crotamiton Farmapol jeśt przeznaćzony wyłąćznie do śtośowania na śkorę. Nalezy unikać
kontaktu produktu lećznićzego z twarzą, oćzami, śkorą wokoł oćzu, błonami śluzowymi i
uśzkodzoną śkorą. Ośtroznie śtośować w miejśćaćh śzćzegolnie wrazliwyćh, jak np. okoliće paćh
i narządow płćiowyćh. Nie śtośować u paćjentow, u ktoryćh wyśtąpiło podraznienie po
pierwśzym zaśtośowaniu produktu lećznićzego. Jeśli objawy świądu utrzymują śię lub w razie
wyśtąpienia świądu w okolićy narządow płćiowyćh, paćjent powinien śkontaktować śię z
lekarzem.

DZIAŁANIA
NIEPOŻĄDANE

Niekiedy Crotamiton Farmapol moze wywołać odćzyny alergićzne (przejśćiowo rumien) i
ućzućie ćiepła. W razie ićh wyśtąpienia, nalezy natyćhmiaśt przerwać lećzenie. Crotamiton
Farmapol ma właśćiwośći drazniąće i moze powodować podraznienie, jezeli przedośtanie śię do
otwartyćh podnaśkorkowyćh korytarzy utworzonyćh przez świerzbowće.
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