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Daktarin puder 20 mg/1g 20 g
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Pudry

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Daktarin w postaci pudru do stosowania na skórę jest produktem z azotanem mikonazolu.
Na co jest puder leczniczy Daktarin? Wskazaniem do stosowania leku są infekcje grzybicze drożdżakami i dermatofitami. Składnikiem
czynnym leku Daktarin jest mikonazol, czyli substancja o właściwościach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych. Mikonazol
wykazuje działanie w stosunku do drożdżaków, dermatofitów i Gram-dodatnich pałeczek oraz ziarenkowców. Lek mikonazol można
również wykorzystać w przypadku leczenia grzybic wtórnie zakażonych. Funkcją Daktarin jest likwidacja objawów towarzyszących
zakażeniom dermatofitami i drożdżakami, w tym między innymi redukcja świądu skóry. Puder leczniczy Daktarin może być pomocny
przy pieluszkowym zapaleniu skóry, a także przy grzybicy międzypalcowej bądź grzybicy pachwin. Z wyrobu można korzystać również
zapobiegawczo jako ze środka do butów i skarpetek.

W opakowaniu znajduje się 20 g pudru na skórę Daktarin. W skład 1 g pudru leczniczego wchodzi 20 mg azotanu mikonazolu oraz
składniki pomocnicze, czyli tlenek cynku, krzemionka koloidalna bezwodna oraz talk. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami
zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zalecane dawkowanie pudru leczniczego Daktarin to
aplikacja na skórę 2 razy na dobę. Jeśli natomiast puder leczniczy będzie stosowany wraz z lekiem Daktarin w postaci kremu, to najlepiej
aplikować na skórę oba produkty raz dziennie. Czas trwania terapii jest zależny od miejsca objętego procesem chorobowym i nasilenia
zmian, jednak zazwyczaj mieści się w granicach 2–6 tygodni. Gdy pierwsze objawy choroby ustąpią, nie należy przerywać leczenia, tylko
kontynuować je przynajmniej przez 1 tydzień dłużej. Jeśli pacjent będzie mieć wrażenie, że lek działa na niego za mocno lub za słabo,
powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Daktarin w postaci pudru leczniczego u niektórych pacjentów może wykazywać działania niepożądane. Możliwe skutki uboczne
pudru leczniczego Daktarin to bardzo rzadkie reakcje nadwrażliwości. Mogą to być również ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym
chociażby reakcje anafilaktyczne czy obrzęk naczynioruchowy. Nie jest też wykluczona pokrzywka i kontaktowe zapalenie skóry, poza
tym lek może powodować świąd, wysypkę, rumień lub zaburzenia w miejscu podania. Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek objawów
nadwrażliwości związanych ze stosowaniem leku stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Puder leczniczy Daktarin posiada też przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany przez pacjentów nadwrażliwych na mikonazol
bądź inny składnik pudru. Z produktu nie powinno się też korzystać w celu leczenia grzybicy owłosionej skóry głowy, poza tym nie jest
przeznaczony do leczenia grzybicy paznokci i błon śluzowych, a dodatkowo nie należy go aplikować na uszkodzoną skórę. Lek może
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wchodzić w interakcje z niektórymi medykamentami – szczegóły opisano w dołączonej ulotce.

Skład
Substancją czynną leku jest mikonazolu azotan. 1 g pudru leczniczego zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. Inne składniki to cynku
tlenek, krzemionka koloidalna bezwodna, talk

Wskazania i działanie

Lek Daktarin, puder leczniczy zawiera substancję czynną mikonazol.
Mikonazol działa przeciwgrzybiczo między innymi na dermatofity i drożdżaki oraz przeciwbakteryjnie na Gram-dodatnie pałeczki
i ziarenkowce. Mikonazol znajduje zastosowanie także w leczeniu grzybic wtórnie zakażonych.
Mikonazol zwykle likwiduje świąd skóry, który często towarzyszy zakażeniom wywołanym przez dermatofity i drożdżaki. Świąd
ustępuje przed pojawieniem się innych oznak wyleczenia.
Daktarin, puder leczniczy wskazany jest, zwykle w połączeniu z lekiem Daktarin, krem, w leczeniu:

pieluszkowego zapalenia skóry,
grzybicy obrębnej pachwin i (lub) grzybicy międzypalcowej, wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki.

Daktarin, puder leczniczy może być również stosowany zapobiegawczo do środka butów i skarpetek.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Daktarin leczniczy do rozpylania na skórę:

u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na mikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, błon śluzowych, paznokci oraz na zranioną skórę

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Daktarin, puder leczniczy stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórze, zwykle 2 razy na dobę.
W przypadku, gdy Daktarin, puder leczniczy jest stosowany jednocześnie z lekiem Daktarin, krem, zaleca się stosowanie obu
postaci leku raz na dobę.
Daktarin, puder leczniczy zapobiegawczo stosuje się raz na dobę do środka butów i skarpetek.
Czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych.
Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych leczenie powinno być kontynuowane przez okres co najmniej 1
tygodnia.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

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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