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Daktarin Aerosol 100ml
 

Cena: 43,36 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać puder lecz.do rozp.na sk.

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Działanie:
Lek przeciwgrzybiczy i przeciwbakteryjny, pochodna imidazolu.

Grzybica międzypalcowa stóp, grzybica obrębna pachwin, pieluszkowe zapalenie skóry, zwykle w skojarzeniu z kremem.

Mikonazol łaczy działanie przeciwgrzybicze przeciw dermatofitom i drożdżakom z działaniem przeciwbakteryjnym przeciwko bakteriom
Gram-dodatnim. Mikonazol hamuje biosyntezę ergosterolu w ścianie komórkowej grzybów, co prowadzi do jej uszkodzenia i w
konsekwencji do obumarcia komórki grzyba. Mikonazol jest również skuteczny w leczeniu grzybic nadkażonych bakteryjnie.

Wskazania do stosowania: 
Daktarin puder leczniczy jest stosowany zwykle w połaczeniu z kremem w: grzybicy międzypalcowej stóp ("stopa sportowca"), grzybicy
obrębnej pachwin, pieluszkowym zapaleniu skóry. Daktarin puder leczniczy może być też stosowany profilaktycznie, do środka butów i
skarpetek.

Skład:
1g pudru w aerozolu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Substancje pomocnicze: talk, hectoritu stearalkonian (bentone27), sorbitanu
seskwlolelnian (arlacel 83), etanol, propellent butane 40 (25% propanu, 20% izopropanu, 55% n-butanu)

Dawkowanie:
Daktarin puder leczniczy stosuje się dwa razy dziennie, na miejsca zmienione chorobowo. Jeżeli puder jest używany razem z kremem,
zaleca się stosowanie obu postaci leku raz dziennie (np. krem - na noc, puder - rano). Daktarin puder leczniczy profilaktycznie stosuje się
raz dziennie do srodka butów i skarpetek. Czas trwania leczenia waha się od 2 do 6 tygodni, zależnie od umiejscowienia zmian i ich
nasilenia. Po ustąpieniu zmian chorobowych leczenie powinno trwać jeszcze przynajmniej 7 dni.

Opakowanie:
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Opakowanie zawiera 100 g.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik, nie stosować w zakażeniach grzybiczych owłosionej skóry głowy, błon śluzowych, paznokci
oraz na uszkodzoną skórę.

Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę), fenytoinę lub doustne leki
zmniejszające stężenie glukozy (cukru) we krwi; preparat może nasilać działania niepożądane związane ze stosowaniem tych leków.

Preparat jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (uczuleniowe): wysypka, rumień, świąd, uczucie
mrowienia skóry, podrażnienie. Bardzo rzadko ciężkie reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy.
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