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Daktarin krem 0,02 g/1g 15g
 

Cena: 26,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g

Postać krem

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Krem Daktarin to lek przeciwgrzybiczy. Produkt leczniczy zawiera mikonazol, działający m. in. na dermatofity, drożdżaki oraz pałeczki i
ziarenkowce bakterii Gram-dodatnich. Krem stosuje się w przypadku grzybic skóry głowy, tułowia, rąk czy pachwin oraz w stopie
sportowca. Daktarin można również stosować w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie, jako np. krem na pieluszkowe zapalenie
skóry.

Skład
Substancją czynną jest: mikonazol (Miconazoli nitras).

1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu.

Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E 320), kwas benzoesowy (E 210), parafina ciekła, makrogologlicerydów oleiniany,
makrogolo 6 i makrogolo 32 glikolu stearynian, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się miejscowo na skórę.
Czas leczenia wynosi zwykle 2-6 tygodni (w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian).
Po ustąpieniu objawów, lek stosuje się przez okres co najmniej 1 tygodnia.
Lek stosuje się 2 razy na dobę, na miejsce zmienione chorobowo.

Działanie
Daktarin zawiera mikonazol o działaniu przeciwgrzybiczym, który wykazuje swoją aktywność przeciw dermatofitom, drożdżakom.
Wykazuje również działanie przeciwbakteryjne na bakterie Gram-dodatnie (pałeczki i ziarenkowce). Łagodzi świąd skóry, który
towarzyszy zakażeniom dermatofitami i drożdżakami.

Wskazania
grzybicze zakażenia skóry wywołane dermatofitami, drożdżakami, innymi grzybami (grzybica głowy, tułowia, rąk; grzybica pachwin;
grzybica międzypalcowa stóp - stopa sportowca),
grzybice wtórnie zakażone przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry).

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Daktarin:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek ze składników tego leku,
w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, błon śluzowych, paznokci,
na zranioną skórę.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
reakcje nadwrażliwości,
kontaktowe zapalenie skóry,
wysypka, rumień, świąd,
uczucie palenia na skórze,
podrażnienie w miejscu podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podczas stosowania kremu należy unikać kontaktu z oczami.
Jeśli wystąpią objawy uczulenia lub podrażnienie skóry, należy przerwać stosowanie leku.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Daktarin może wchodzić w interakcje z:
warfaryną,
fenytoiną,
doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
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