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Polfungicid płyn 10 ml.
 

Cena: 52,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Polfungicid to lek o działaniu przeciwgrzybiczym oraz przeciwbakteryjnym do stosowania na powierzchnię skóry oraz paznokci.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: chlormidazolu chlorowodorek (Chlormidazoli hydrochloridum) i kwas salicylowy (Acidum salicylicum).

Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, disodu edetynian, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 2 lub 3 razy na dobę pędzlować roztworem zmienioną chorobowo okolicę.

Działanie
Polfungicid działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Wskazania
Polfungicid stosuje się w leczeniu grzybiczych i bakteryjnych zakażeń paznokci i skóry - grzybic międzypalcowych, a szczególnie
przypaznokciowych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Polfungici:
jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlormidazolu chlorowodorek, kwas salicylowy lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:
zburzenia ze strony skóry i tkanki podskórnej, takie jak: miejscowe objawy podrażnienia skóry - zaczerwienienie, pieczenie lub swędzenie
skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli wystąpi zaczerwienienie, pieczenie lub świąd skóry na którą podano lek, należy przerwać jego stosowanie i zgłosić się do lekarza.
Unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi. Gdy dojdzie do kontaktu leku z okiem lub błoną śluzową, należy je przepłukać
dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.
Lek zawiera glikol propylenowy i może powodować podrażnienie skóry.

Przechowywanie:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.

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

Polfungici może wchodzić w interakcje z:
kwasem salicylowym (jeden ze składników leku) - może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych stosowanych jednocześnie
substancji, dlatego należy unikać podawania innych leków, kosmetyków itp. na leczoną skórę.

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.
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