
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

NEOMYCINUM 0.5% maść na skore * 5g !!!!!
 

Cena: 15,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 g

Postać maść

Producent CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Unguentum Neomycini to produkt leczniczy do stosowania w ropnych chorobach skóry, oparzeniach i odmrożeniach z zakażeniem.

Skład
Substancja czynna: siarczan neomycyny (Neomycini sulfas).

1 g maści zawiera 5 mg siarczanu neomycyny.

Substancje pomocnicze: wazelina biała, parafina ciekła.

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

Zmienione chorobowo miejsce pokryć cienką warstwą maści 2-4 razy na dobę.

Nie stosować dłużej niż 7 dni.
Po zastosowaniu leku, umyć ręce.

Działanie
Unguentum Neomycini wykazuje działanie przeciwbakteryjne (bakteriobójcze) przeciw bakteriom Gram-ujemnym (Escherichia coli,
Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Shigella), prątkom kwasoopornym.

Nie działa na grzyby, drożdże, wirusy.

Wskazania
ropne choroby skóry (zwłaszcza wywołane przez gronkowce - czyraczność, liszajec gronkowcowy),
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ropne powikłania chorób alergicznych skóry,
zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Unguentum Neomycini:
w przypadku nadwrażliwości na neomycynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,
w przypadku uszkodzenia słuchu,
u osób w podeszłym wieku, niewydolności nerek, chorobach narządu słuchu, zaburzeniach słuchu lub równowagi w wywiadzie (ryzyko
działania ototoksycznego),
u dzieci poniżej 12 lat,
na duże powierzchnie ciała, na sączące się zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowe,
nie stosować długotrwale,
w okresie ciąży i karmienia piersią,
z innymi lekami ototoksycznymi, nefrotoksycznymi i neurotoksycznymi.

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

Częstość nieznana:
odczyny i podrażnienia skórne,
zmiany alergiczne,
zaczerwienienie, rumień,
obrzęk, świąd,
odczyny toksyczne,
zmiany o charakterze wypryskowym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować leku przez dłuższy czas (ryzyko oporności bakterii i nadkażenia grzybiczego).
Lek stosowany na otwarte rany przez dłuższy czas może spowodować ototoksyczność i nefrotoksyczność.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie przechowywać maści w otwartej saszetce, maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym 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.

Unguentym Neomycini może wchodzić w interakcje z:
tobramycyną,
amikacyną,
bacytracyną,
cisplatyną,
wankomycyną,
amfoterycyną B,
polimyksyną.

Ciąża i karmienie piersią
Stosowanie leku Unguentum Neomycini u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
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