
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Daktarin krem 15 g
 

Cena: 22,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Daktarin w postaci kremu z mikonazolem jest produktem o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym, który jest łatwy w
aplikacji. Na co jest krem Daktarin? Wskazaniem do stosowania leku są infekcje grzybicze skóry związane z zarażeniem drożdżakami,
dermatofitami oraz innymi grzybami. Mikonazol hamuje biosyntezę ergosterolu grzybów. Krem Daktarin może być pomocny przy
grzybicy pachwin i grzybicy międzypalcowej stóp (stopy sportowca), poza tym można go wykorzystać w przypadku grzybicy głowy, rąk i
tułowia. Substancja czynna leku Daktarin w postaci kremu, mikonazol, ma nie tylko działanie przeciwgrzybicze, ale również
przeciwbakteryjne (między innymi w stosunku do Gram-dodatnich pałeczek i ziarenkowców), dzięki czemu produkt można wykorzystać
przy wtórnie zakażonych bakteriami grzybicach, w tym przy pieluszkowym zapaleniu skóry. Działanie leku Daktarin w postaci kremu
prowadzi do ustąpienia świądu skóry.

W opakowaniu znajduje się 15 g kremu Daktarin. W skład 1 g kremu wchodzi 20 mg mikonazolu (w postaci mikonazolu azotanu) oraz
składniki pomocnicze, czyli butylohydroksyanizol (E 320), kwas benzoesowy (E 210), parafina ciekła oraz oleiniany makrogologlicerydów,
a poza tym stearynian makrogolo-6 i makrogolo-32 glikolu oraz woda oczyszczona. Lek Daktarin w postaci kremu jest produktem, który
należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Lek należy aplikować na zmienione chorobowo obszary skóry w częstotliwości 2 razy dziennie, chyba że stosowany jest wraz z lekiem
Daktarin w postaci pudru – wówczas zaleca się aplikację każdego z produktów w częstotliwości 1 razu dziennie. Czas trwania leczenia
zależny jest od stopnia zaawansowania infekcji grzybiczej oraz miejsca jej występowania, przy czym zazwyczaj mieści się on w
granicach 2–6 tygodni. Jeśli pacjent zauważy, że jego objawy ustąpiły, powinien kontynuować stosowanie leku jeszcze przez
przynajmniej 1 tydzień. Uczucie, że lek działa za mocno lub za słabo należy skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować dawek leku
większych niż wskazane, gdyż może to prowadzić do objawów przedawkowania.

Lek Daktarin w postaci kremu może mieć działania niepożądane, jednak nie u każdego one występują. Bardzo rzadkie skutki uboczne
kremu Daktarin to reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy i nadwrażliwość. Lek może powodować też odbarwienie skóry i
wywoływać pokrzywkę, a oprócz tego może powodować świąd, rumień, uczucie pieczenia na skórze czy też kontaktowe zapalenie skóry.
Inne skutki uboczne leku Daktarin to wysypka oraz zaburzenia w miejscu podania.
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Przeciwwskazania leku Daktarin w postaci kremu obejmują nadwrażliwość na jego składnik czynny lub składniki pomocnicze. Lek nie
powinien być stosowany na grzybicę paznokci, a także w celu leczenia infekcji grzybiczej owłosionej skóry głowy czy też infekcji
grzybiczej błon śluzowych. Lek Daktarin w postaci kremu nie powinien być też aplikowany na zranioną skórę. Należy unikać kontaktu
kremu Daktarin z oczami.

Opis
(Miconazoli nitras) 20 mg/g krem

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Krem Daktarin to lek o działaniu przeciwgrzybiczym, przeznaczony do stosowania w przypadku grzybiczych zakażeń skóry, takich jak
grzybica głowy, tułowia, rąk, pachwin czy grzybica międzypalcowa stóp ("stopa sportowca"). Ze względu na antybakteryjne działanie
może być on stosowany w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry).

Składniki
substancja czynna: mikonazolu azotanu 20 mg/g, substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E 320), kwas benzoesowy (E 210),
parafina ciekła, makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo 6 i makrogolo 32 glikolu stearynian, woda oczyszczona

Stosowanie
Podanie na skórę.

Dawkowanie i sposób stosowania według załączonej ulotki.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Ważne
Pozwolenie Nr: R/2806

Zawartość opakowania
15

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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