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Pirolam 10mg/1ml płyn 30ml
 

Cena: 24,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/ml

Opakowanie 30 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Substancja
czynna

Ciclopiroxum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Medana Pharma SA

ILOŚĆ:  30 ml

 

PIROLAM Ciclopiroxi olaminum

10 mg/g, płyn na skórę

 

 

DZIAŁANIE:

Substancją czynną leku Pirolam jest cyklopiroks z olaminą. Pirolam jest lekiem przeciwgrzybiczym

przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę.

Lek ten działa na występujące na skórze grzyby zwane dermatofitami, grzyby drożdżopodobne,

pleśnie, mieszane zakażenia grzybicze. Ma on również działanie przeciwzapalne, co jest istotne

szczególnie wtedy, gdy grzybicy towarzyszy stan zapalny.
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Do skóry lek przenika poprzez naskórek, mieszki włosowe i gruczoły łojowe. 

 

WSKAZANIA:

Leczenie grzybic skóry gładkiej, leczenie grzybic skóry owłosionej, leczenie grzybic stóp, leczenie grzybic podudzi.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

 Lek stosuje się miejscowo na skórę.

 Zwykle lek Pirolam stosuje się 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając

lub pozostawiając do wyschnięcia.

 Lek aplikować z odległości około 10 cm.

 Leczenie należy prowadzić aż do ustąpienia objawów chorobowych.

 Optymalny czas leczenia wynosi 3 tygodnie.

 Aby zapobiec nawrotowi choroby zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres 10 dni po

ustąpieniu zmian chorobowych.

Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować opatrunków i plastrów

 

SKŁAD:

 1ml płynu na skórę zawiera 10mg cyklopiroksu z olaminą. Pozostałe składniki to: izopropylu myrystynian, etanol absolutny F.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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