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Masc undecylenowa 30 g
 

Cena: 18,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Jeden gram zawiera: substancje czynne: kwas undecylenowy – 50mg, cynku undecylenian – 200mg oraz substancje pomocnicze:
wazelina biała, euceryna bezwodna, metylu parahydroksybenzoesan (E218), etylu parahydroksybenzoesan (E214). W wyciśniętym
jednym centymetrze maści jest: 10,5mg kwasu undecylenowego i 42mg undecylenianu cynku.

Działanie:
Kwas undecylenowy oraz jego sole to substancje czynne o działaniu grzybobójczym. Są skuteczne przy zakażeniach dermatofitami
(rodzaje Epidermophyton floccosum, Trichophyton i Microsporum). Substancje czynne zawarte w maści Unguentum undecylenicum
oddziałują zarówno na grzybnię, jak również na zarodniki grzybów, tworzą warunki, które nie sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów.
Wykazują również słabe działanie przeciwbakteryjne.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Unguentum undecylenicum maść wskazany do stosowania leczniczego i zapobiegawczego. Wskazaniem do
stosowania są: łupież pstry, grzybica skóry (dłoni, stóp, pachwin, głowy), powierzchniowe postaci grzybicy strzygącej.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się zachować ostrożność w przypadku
osób z chorobami nerek, a także osób w podeszłym wieku. Maść zawiera etylu parahydroksybenzoesan oraz metylu
parahydroksybenzoesan, substancje mogące powodować reakcje alergiczne.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik maści. Nie stosować w przypadku zmian skórnych z odczynem
zapalnym. Nie aplikować do oczu, na błony śluzowe, na dużej powierzchni skóry. Nie stosować u dzieci poniżej 11. roku życia. Nie zaleca
się stosować u kobiet w ciąży i matek karmiących, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.
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Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą pojawić się objawy niepożądane: rzadko: miejscowe objawy podrażnienia skóry, wysypka, pieczenie. Lek
może wykazywać drażniące działanie na błony śluzowe. Częstość nieznana: pokrzywka, reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienie
nagłej reakcji alergicznej (skurcz oskrzeli i pokrzywka) należy natychmiastowo przerwać stosowania maści i skonsultować się z
lekarzem.

Dawkowanie:
Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza bądź według zaleceń na ulotce. W miejscach zmienionych chorobowo aplikować maść
cienką warstwą. Stosować 2 razy dziennie. Po ustąpieniu objawów należy kontynuować leczenie jeszcze przez 2-3 tygodnie.
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