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GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Nizoral szampon 20mg/1g 6 sasz G
 

Cena: 25,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/g

Opakowanie 6 sasz.a 6ml

Postać szamp.leczn.

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Substancja
czynna

Ketoconazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT:  McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited

 

Foundation Park, Roxborough Way

 

Maidenhead, Berkshire SL6 3UG

 

Wielka Brytania

 

ILOŚĆ:  6 szaszetek a 6 ml
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Miejscowe leczenie grzybicy skóry tułowia, pachwin, rąk i stóp.

 

 

 

DZIAŁANIE:

 

Nizoral w postaci szamponu leczniczego jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję
czynna ketokonazol.

 

 

 

WSKAZANIA:

 

łupież owłosionej skóry głowy,

łojotokowe zapalenie skóry,

łupież pstry wywołany przez Pityriasis versicolor

 

 

DAWKOWANIE:

 

O ile lekarz nie zaleci inaczej, Nizoral szampon leczniczy, zwykle stosuje się jak opisano poniżej:

 

nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę.

 

używając niewielkiej ilości wody rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie
skórę głowy.

 

wcierać szampon w skórę, aż do uzyskania piany.

 

pozostawić na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.
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na co dzień można używać zwykłego szamponu.

 

 

 

łupież pstry - stosować raz na dobę przez 5 kolejnych dni.

łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy - stosować dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

 

 

SKŁAD:

 

Substancja aktywna: ketokonazol, substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru
monolaurylosulfonobursztynowego, dietyloamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium zhydrolizowany zwierzęcy
kolagen, dioleinian metyloglukozowy makrogolu 120, chlorek sodu, stężony kwas solny, imidurea, zapach (perfumy boquet),
wodorotlenek sodu, erytrozyna sodu, woda oczyszczona.

 

 

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Mogą wystąpić reakcje miejscowe, jak pieczenie, swędzenie, podrażnienie, a także objawy przetłuszczania bądź wysuszania włosów.

 

W rzadkich przypadkach, głównie u pacjentów z chemicznie zniszczonymi lub z siwymi włosami było obserwowane odbarwienie
włosów.

 

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów stosujących lek) występowały reakcje nadwrażliwości, łysienie, wysypka, pokrzywka,
podrażnienie skóry, suchość skóry, odczyny w miejscu podania.

 

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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