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Tribiotic, maść, 1 g, 10 saszetek
 

Cena: 16,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.a 1g

Postać maść

Producent KATO LABS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Tribiotic lek w postaci maści o działaniu antybakteryjnym.

Skład
1 g maści zawiera:
substancje czynne: 10 mg bacytracyna cynkowa, 5 mg neomycyny siarczan, 0,833 mg polimyksyny B siarczan
substancję pomocniczą: wazelina biała.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Preparat należy stosować raz do trzech razy na dobę. Niewielką ilość
preparatu należy nanieść na zmienione chorobowo miejsce na skórze, po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu skóry.

W razie konieczności można zastosować ochronny, jałowy opatrunek.

Stosować nie dłużej niż 7 dni.

Działanie
Lek zawiera trzy antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego.

Wskazania
Zapobieganie rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń.

Przeciwwskazania
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Nie należy stosować leku Tribiotic:
w nadwrażliwości na bacytracynę cynkową, neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
preparatu,
u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego,
na błony śluzowe,
na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry,
na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia,
do oczu,
na sączące zmiany skórne.

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

Zaburzenia ucha i błędnika: ototoksyczność
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zakażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami Candida.
Zaburzenia układu immunologicznego: ogólne objawy nadwrażliwości oraz miejscowe, jak wysypka, świąd, objawy podrażnienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

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 przypadku wchłonięcia się substancji czynnych po zastosowaniu maści na dużą powierzchnię skóry lub uszkodzoną skórę mogą
wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami. Równoczesne zastosowanie z doustne podawaną neomycyną może
nasilić ryzyko wystąpienia nadwrażliwości. Nie należy stosować preparatu jednocześnie z lekami mogącymi uszkodzić nerki i słuch,
takimi jak silnie działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy).

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

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

