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Chai 50g thuốc bột
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MẪU NHÃN CHAI NHỰA PHẤN THOA DA
Chai 80g thuốc bột

CÔNGTY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM 2⁄9-NADYPHAR
NHÀ MÁYY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 2,

WHO.GMP P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM
NADVPHAR

ROSA
NadyROSQ NATạ Tu,

CÔNG THỨC:
Kém oxyd Ag Titan dioxyd 2,4¢

Acid Boric 0,88  Taduge vd 80g

Z CHỈ ĐỊNH:
` : LÀM MÁT DA.
+MAT DA. „ TRI: ROM SAY, NGUA, SAN DO DA

TRI: ROM SAY, NGUA, CACH DUNG:
' Cho một ít phấn vào lòng bàn tay hay

SANĐỎDA. bông phấn rồi thoa lên mình trẻ sau khi
tắm, các nơi ngứa, mồ hôi nhiều (nách,
hang, ké ngón chân).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn với các thành phần trong phấn.
- Không thoa lên các tổn thương da (nhiễm

khuẩn, trầy xước...)

THẬN TRỌNG: |
- Không để phấn dính vào mắt, mũi, miệng.
- Thận trọng với da trẻ sơ sinh thiếu tháng. `
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ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Bảo quản: Ở nhiệt độ không qué 30°C, nơi khô ráo,

tránh ánh sáng

Sản xuất theo TCCS SDK:

  

  



 

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHAN THOA DA NadyROSA

Phấn thoa đa

NadyRosa |
.Thuốc bột dùng ngoài.

CÔNG THỨC: Chai 80g Chai 50g ị

Kẽm oxyd Ề 4g 2,58 |

Acid boric 0,8g 0,58

Titan dioxyd 2,4g 1,5g

Tá dược: Magnesi stearat, bột talc,

hương Luxy 099 vừa đủ 80g 50g

CHỈ ĐỊNH:
Làm mát da, trị: Rôm sảy, ngứa, sẵn đỏ da.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với các thành phan trongphấn.

Không thoa lên các tổn thương da (nhiễm khuẩn, trầy xước,...).

THẬN TRỌNG:
Không để phấn dính vào mắt, mũi, miệng trẻ em.

Thận trọng với da trẻ sơ sinh thiếu tháng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Chưa có báo cáo.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú. Không nên bôi thuốc

vùng quanh vú khi cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ

VẬNHÀNHMÁY MÓC: Thuốc không gây ảnh hưởng cho người

lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNGKHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Nếu có dị ứng với một trong các thành phần của phấn thoa có thể gây

ban đỏ, ngứa, kích ứng cần ngừng thoaphấn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi

sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Các đặc tính dược lực học:

Kém oxyd: Co tinh chất làm săn da và sát khuẩn nhẹ, phần xạ tia

cực tím, được dùng bôi tại chỗ để bảo vệ da; điều trị các bệnh da

và nhiễm khuẩn da như: Vùng da bị kích ứng, điểu tri hd td

cham (eczema), cháy nắng, hồng ban do bị chiếu nắng, trứng cá, ị „

côn trùng châm đốt, ban do tả lót, vảy da đầu, tăng tiết nhờn, chốc, |

nấmda, vảy nến, ngứa.

Titan dioxyd: Có tác dụng trên da tương tự kẽm oxyd, có tính

phần chiếu tỉa cực tắm nên dùng làm chất bôi chống nắng.

Acid borie: Là thuốc sát khuẩn tại chỗ có tác dụng kìm khuẩn và

kìm nấm yếu, dùng làm chất bảo vệ da để giảm đau, giảm khó chịu

trong trường hợp da bị nứt nẻ, nổi ban, da khô, những chỗ da bị cọ sát

hoặc các kích ứng da khác.

Các đặc tính dược động học:

Phấn thoa da NadyRosa dạng bột mịn thoa lên da tạo lớp

bảo vệ đa làm da luôn mát, mịn màng trị ngứa, sẩn đỏ da, rom sảy.

QUÁ LIỀU VÀ XỬTRÍ:
Thuốc chỉ dùng thoa lên các vùng da nguyên vẹn, hàm lượng

acid boric trong phấnthấp (1%), nên tác dụng có hại không đáng kể.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCHDÙNG:

Cho mộtít phấn vào lòng bàn tay hay bông phấn rồi thoa lên mình trẻ

sau khi tắm, các nơi ngứa, mồ hôi nhiều (nách, háng, kẽ ngón chân).
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Trình bày: Chai nhựa chứa 80g

Chai nhựa chứa 50g

Điều kiện bảo quản:

Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sảnxuất

Sảnxuất: TheoTCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CÂN THÊM THÔNG TTN, XIN HOI Ý KIẾN THẦY THUỐC

 

ĐT: (08) 38687355. FAX: 84.8. 38687356
ys] CONG TY C6 PHAN DUGC PHAM 2/9 - NADYPHAR

NHA MAY: 990 C4, dưỡng C, KCNCátLái, cụm 2, P,Thanh Mj L¢i, Q2, TP. HCM

NADYPHAR

  


