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Clotrimazolum Medana 10mg/1ml 15ml
 

Cena: 9,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/ml

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać płyn do stos.na skórę

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: MEDANA PHARMA 

ILOŚĆ: 15 ml

 

OPIS:

Clotrimazolum Medana to płyn na skórę o działaniu przeciwgrzybiczym.

 

DZIAŁANIE:

W małych stężeniach wykazuje on działanie grzybostatyczne (hamuje wzrost grzybów) na dermatofity (rodzaje Epidermophyton spp.,
Trichophyton spp., Microsporum spp.), drożdżaki (Candida albicans i inne gatunki z rodzaju Candida, Cryptococcus neoformans,
Malassezia furfur), Aspergillus spp., pleśnie i grzyby dimorficzne (Blastomyces dermatidis, Coccidioides immitis, Sporotrichum
schenckii). W dużych stężeniach lek działa grzybobójczo.

 

WSKAZANIA:
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Grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity, drożdżaki, łupież pstry, grzybice wałów paznokciowych.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle kilka kropli płynu lekko wciera się 2 do
3 razy na dobę w chorobowo zmienione miejsca na skórze. Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, leczenie należy kontynuować
jeszcze przez co najmniej 4 tygodnie, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości. W grzybicy stóp lek należy stosować jeszcze przez dwa
tygodnie po ustąpieniu wszystkich objawów choroby, aby zapobiec jej nawrotowi.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest klotrymazol. 1 ml płynu na skórę zawiera 10 mg klotrymazolu. Pozostałe składniki to: izopropylu
mirystynian, etanol bezwodny.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym, w okolicy oczu, doustnie.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Chronić od światła.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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