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Daktarin puder w sprayu 20 mg/1g 100 g
 

Cena: 46,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Aerozole

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Miconazolum

Opis produktu
 

Opis
(Miconazoli nitras) 20 mg/g krem

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Puder do rozpylania na skórę Daktarin, to lek przeznaczony do stosowania podczas grzybicy pachwin i międzypalcowej stóp („stopa
sportowca”). Substancja czynna produktu likwiduje świąd. Puder Daktarin może być także stosowany profilaktycznie do środka butów
oraz skarpetek.

Składniki
substancja czynna: azotan mikonazolu 20 mg/g, substancje pomocnicze: talk, hectoritu stearalkonian, sorbitanu seskwioleinian, etanol,
propellant

Stosowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła
słonecznego i temperatury.

Przeciwwskazania
NIEBEZPIECZEŃSTWO: skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od
źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym
ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50°C.
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Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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

Ważne
Pozwolenie nr 8503

Zawartość opakowania
100

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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