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Undofen Max Spray 30 ml
 

Cena: 27,83 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać aer.na skórę, roztwór

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja

Substancja
czynna

Terbinafinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT :  Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

02-653 Warszawa 

Al. Niepodległości 18 

ILOŚĆ:  30 ml.

 

UNDOFEN MAX SPRAY to lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę zawierający chlorowodorek terbinafiny

 

 

DZIAŁANIE:

Lek zawiera substancję czynną terbinafiny chlorowodorek który działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów wywołujących
schorzenia skóry u ludzi.

UNDOFEN MAX SPRAY działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne.
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WSKAZANIA:

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity:

grzybica stóp,

grzybica fałdów skórnych,

grzybica skóry gładkiej,

Łupież pstry.

 

DAWKOWANIE:

Lek jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę.

Aby stosować lek właściwie należy:

oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on nanoszony;

zdjąć kapturek ochronny;

przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie (około 3 razy) nacisnąć pompkę nim pojawi się płyn;

lek może być używany zarówno w pozycji pionowej, jak i odwróconej;

rozpylić niewielką ilość płynu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, tak aby pokryć je w całości;

założyć z powrotem kapturek ochronny;

po każdorazowym zastosowaniu leku należy umyć ręce.

Dorośli:

Czas leczenia:

Grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej -1 raz na dobę przez 7 dni.

Łupież pstry - 2 razy na dobę przez 7 dni.

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach.

Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

Jeśli po 7 dniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy, należy zwrócić się po poradę do lekarza

 

SKŁAD:

1 g roztworu zawiera :

substancję czynną: terbinafiny chlorowodorek 10 mg

substancje pomocnicze: makrogolu eter cetostearylowy, glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona.
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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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