Informacja o preparacie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem.

URO krem przeciw nadmiernej potliwości stóp
(urotropinum, aluminium chlorohydrate, clotrimazolum)

Właściwości i działanie:
Krem przeciw nadmiernej potliwości stóp działa hamująco na sekrecję gruczołów
potowych oraz grzybostatycznie. Zawarta urotropina oraz chlorowodorotlenek glinu
zmniejszają wydzielanie potu, przywracając uczucie świeżości
i komfortu. Clotrimazol ogranicza rozwój drożdżaków, często obecnych na skórze
w przypadku nadmiernej potliwości.

Wskazania:
Nadmierna potliwość stóp.

Przeciwwskazania:
Ciąża, okres karmienia piersią.
Wiek poniżej 12 roku życia.
Nie stosować kremu uszkodzoną skórę, na błony śluzowe, twarz oraz okolice
moczowo-płciowe.
Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby, nerek i z zaburzeniami krążenia
w obrębie kończyn dolnych.
Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości
na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane:
Świąd, rumień, obrzęk skóry i tkanki podskórnej. W przypadku wystąpienia
któregokolwiek z objawów, preparat należy zmyć wodą z dodatkiem mydła
i skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie:
Krem nakładać 1 razy dziennie na całą powierzchnię stóp. Po kilku minutach założyć
bawełniane skarpetki.
Krem powinien pozostać na skórze przez 3-7 godzin, następnie należy go zmyć wodą
z dodatkiem mydła.
Kurację należy powtarzać do momentu ustąpienia nadmiernej potliwości, zwykle przez
2-4 dni. W przypadku wystąpienia nadmiernego przesuszenia skóry należy
zastosować krem nawilżający przez kilka następnych dni.

Uwaga: W trakcie stosowania kremu należy obserwować proces ustępowania
objawów nadmiernej potliwości
i w odpowiednim momencie zakończyć stosowanie preparatu. Zbyt długie stosowanie
kremu może spowodować nadmierną suchość, rogowacenie i łuszczenie skóry.
Zalecenia i środki ostrożności:
Tylko do użytku zewnętrznego. W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Po użyciu kremu należy dokładnie zamknąć opakowanie. Nieszczelność może
spowodować zbrylenie preparatu. W takim przypadku należy dodać kilka ml
przegotowanej wody.
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 15OC
do 25OC.
Preparat przebadany dermatologicznie. Uzyskał pozytywną ocenę skuteczności
działania po badaniach przeprowadzonych w Instytucie Kosmetyki Lekarskiej,
ul. Świętokrzyska 33a w Warszawie.
Dostępne opakowanie:
URO krem przeciw nadmiernej potliwości stóp - tuba o zawartości 30 ml
Po otwarciu opakowania przydatność 6 miesięcy.
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