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Pirolam, 1%, żel, 20g
 

Cena: 21,36 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 g

Postać żel

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Pirolam to produkt leczniczy do stosowania na zakażenia skórne wywołane dermatofitami (grzybica skóry gładkiej i owłosionej, grzybica
stóp). Lek Pirolam wykazuje również działanie przeciwzapalne. Pirolam może być stosowany u dzieci od 6. roku życia, młodzieży i osób
dorosłych.

Skład
Substancją czynną jest: cyklopiroks z olaminą (Ciclopirox olaminum).

1 g żelu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.

Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, glicerol,
karbomer, trolamina, woda oczyszczona.

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

Lek ten stosuje się miejscowo na skórę.
Leczenie żelem Pirolam powinno prowadzić się do ustąpienia objawów.
Zwykle czas leczenie wynosi 3 tygodnie.
W celu zapobiegnięcia nawrotowi choroby zaleca się stosowanie żelu 10 dni po ustąpieniu zmian skórnych.
Jeśli objawy nie ustępują po 4 tygodniach należy zasięgnąć porady lekarskiej.
Skóry zmienionej chorobowo nie zakrywać opatrunkami/plastrami po zastosowaniu żelu Pirolam.
Dawkowanie: 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę. Żel można lekko wetrzeć w skórę lub pozostawić do wyschnięcia.

Działanie
Pirolam zawiera cyklopiroks olaminy, która wykazuje działanie przeciwgrzybicze skierowane przeciw dermatofitom, grzybom
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drożdżopodobnym, pleśniom. Wykazuje również aktywność w przypadku mieszanych zakażeń grzybiczych. Pirolam wykazuje również
działanie przeciwzapalne.

Wskazania
Pirolam produkt leczniczy stosowany jest w przypadku:
grzybicy skóry gładkiej i owłosionej,
grzybicy stóp (na 1 lub obu stopach, między palcami, na podbiciu - podeszwie stopy),
grzybicy podudzi.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Pirolam:
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - cyklopiroks olaminy lub pozostały składnik(i) tego leku,
w przypadku zakażeń grzybiczych oka, okolic oczu, pochwy,
u dzieci poniżej 6. roku życia.

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

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):
obrzęk.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Częstość nieznana:
świąd, pieczenie, rumień, podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku wystąpienia uczulenia, stosowanie Pirolam należy przerwać i skontaktować się z lekarzem.
Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku pacjentów z: cukrzycą, zaburzeniami krążenia (w dłoniach, stopach),
zaburzeniem odporności.
Stosowanie leku skonsultować z lekarzem, jeśli u pacjenta występują choroby skóry jak np. łuszczyca lub inne schorzenia przewlekłe.
Pirolam żel stosuje się jedynie na skórę, należy unikać okolic oczu.
Miejsc zmienionych chorobowo nie należy drapać; po myciu/kąpieli miejsca zmienione należy dokładnie osuszyć.
Pirolam żel zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu (E218, E216) - składniki te mogą powodować podrażnienie skóry i reakcje
alergiczne (również typu późnego).
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Pirolam żel można używać po pierwszym otwarciu przez 3 miesiące.

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.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

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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