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Nizax activ 20 mg/g 6 ml x 6 sasz
 

Cena: 12,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 6 sasz

Postać Szampony

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ketoconazolum

Opis produktu
 

Skład

1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: czerwień koszenilowa

Wskazania i działanie
Ketokonazol jest syntetyczną pochodną imidazolu działającą silnie przeciwgrzybiczo na dermatofity, takie jak np. Trichophyton spp.,
Epidermophyton spp., Microsporum spp. oraz drożdżaki, takie jak np. Candida spp. i Malassezia spp. (Pirtyrosporum spp.).
Produkt leczniczy Nizax Activ w postaci szamponu leczniczego jest wskazany w leczeniu i profilaktyce chorób skóry wywołanych przez
drożdżaki z rodzaju Malassezia (Pityrosporum), jak: łupież owłosionej skóry głowy, łojotokowe zapalenie skóry, łupież pstry (wywołany
przez Pitriasis versicolor).

Dawkowanie
Podanie na skórę. Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat). Zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub owłosioną skórę głowy
należy umyć szamponem leczniczym Nizax Activ i pozostawiając go na skórze przez 3-5 minut, następnie spłukać.
Leczenie:
łupież pstry: stosować raz na dobę, przez 5 kolejnych dni.
Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować dwa razy
w tygodniu
Profilaktyka:
łupież pstry: stosować raz na dobę, przez 3 kolejne dni przez jeden cykl leczenia, przed okresem letnim.
Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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