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Myconafine 1% krem 0,01 g/g 15 g (tuba)
 

Cena: 11,35 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g (tuba)

Postać krem

Producent AXXON SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Wskazania do stosowania:

- Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity z rodzaju Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T.
violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum (np. grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica tułowia).

- Drożdżakowe zakażenia skóry wywołane przez rodzaj Candida (np. Candida albicans).

- Łupież pstry.

Skład:

1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: Alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60,
izopropylu myrystynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Preparat jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Preparat stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórze raz na dobę.

Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony lek. Cienką warstwę kremu
należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i okolice, a następnie lekko wcierać. Jeżeli preparat jest stosowany w fałdach
skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), to miejsca na które naniesiono krem można przykryć gazą,
zwłaszcza na noc.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
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Czas leczenia:

Grzybica stóp - 1 tydzień raz na dobę.

Grzybica fałdów skórnych - 1 tydzień raz na dobę

Drożdżyca skóry - 1 tydzień raz na dobę

Grzybica tułowia- 1 tydzień raz na dobę

Łupież pstry - 2 tygodnie raz na dobę

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia
grozi nawrotem choroby.

Jeśli po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy stanu chorego, należy zweryfikować diagnozę.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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