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Daktarin krem 20mg/g 15 g
 

Cena: 27,78 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/g

Opakowanie 15 g

Postać krem

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Substancja
czynna

Miconazolum

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: MC NEIL / Johnson&Johnson

 

ILOŚĆ:15 g

 

Daktarin krem 15 g. to lek dermatologiczny zawierający substancję czynną w postaci mikonazolu azotanu, krem jest wskazany w
leczeniu grzybiczych zakażeń

 

 

 

 

DZIAŁANIE: 
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Mikonazol działa przeciwgrzybiczo między innymi na dermatofity i drożdżaki oraz przeciwbakteryjnie na Gram-dodatnie pałeczki i
ziarenkowce. Mikonazol znajduje zastosowanie także w leczeniu grzybic wtórnie zakażonych.

Mikonazol zwykle likwiduje świąd skóry, który często towarzyszy zakażeniom wywołanym przez dermatofity i drożdżaki. 

 

 

WSKAZANIA:

 

W leczeniu grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak: grzybica głowy, tułowia,
rąk, grzybica pachwin i grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). Może być stosowany w grzybicach wtórnie zakażonych przez
bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry).

 

 

DAWKOWANIE:

 

Stosować 2 razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca na skórze. W przypadku  stosowania jednocześnie z produktem Daktarin
puder leczniczy, stosować obie postaci leku raz na dobę. Czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni. Po ustąpieniu wszystkich
objawów i zmian chorobowych, leczenie powinno być kontynuowane przez okres co najmniej 1 tygodnia.

 

 

 

SKŁAD:

 

1g kremu zawiera: substancję czynną: mikonazolu azotan 20mg oraz substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E 320), kwas
benzoesowy (E 210), parafina ciekła, makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo 6 i makrogolo 32, glikolu stearynian, woda oczyszczona.

 

 

OSTRZEŻENIA: 
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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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