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Tonisan H żel 2 g
 

Cena: 12,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 2 g

Postać żel

Producent SUN-FARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania do zastosowania:
Tonisan H stosuje się zewnętrznie
• w celu złagodzenia uczucia pieczenia i swędzenia w przypadku opryszczki warg (herpes labialis)
• wspomagająco w procesie leczenia

Dawkowanie, sposób stosowania i czas trwania leczenia:
Kiedy, jak często i jak długo stosować wyrób medyczny Tonisan H ?
Dzieci i dorośli: W zależności od potrzeby, od momentu pojawienia się pierwszych objawów opryszczki należy nanosić niewielką ilość
żelu na zmianę opryszczkową maksymalnie 5 razy dziennie aż do całkowitego zagojenia się pęcherzyków. Jeżeli po 10 dniach leczenia
objawy choroby nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jak stosować Tonisan H?
Tonisan H należy nakładać na zmianę opryszczkową za pomocą pałeczki kosmetycznej lub czystym koniuszkiem palca.

Informacje dotyczące stosowania:
Ze względów higienicznych i w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne partie skóry, przed zastosowaniem i po zastosowaniu
wyrobu należy dokładnie umyć ręce. Każda tubka powinna być używana tylko przez jedną osobę. Po zastosowaniu zaleca się przetrzeć
otwór tubki. Należy dokładnie zakręcić tubkę po użyciu.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie wolno stosować wyrobu medycznego Tonisan H?
Nieznane są żadne przeciwwskazania. Nie należy stosować wyrobu medycznego Tonisan H w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek jego składnik.

Wskazówki i informacje dotyczące przechowywania i okresu ważności wyrobu:
Nie należy stosować wyrobu medycznego Tonisan H po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubce i kartoniku. Po otwarciu
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tubki nie stosować wyrobu medycznego Tonisan H dłużej niż 6 miesięcy. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC i chronić
przed mrozem. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Skład:
Składnik aktywny: 2 g żelu zawierają 1,9 g żelu kwasu krzemowego
Substancje pomocnicze: Hydrolite (glikol pentylenowy), karagen, α-Bisabolol, sorbinian potasu, roztwór kwasu cytrynowego

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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