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Lamisilatt 1% krem 15 g
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Terbinafinum

Opis produktu
 

Opis
Terbinafini hydrochloridum 10 mg/g, Krem

1 g kremu zawiera: substancję czynną: chlorowodorek terbinafiny 10 mg;
substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, sorbitanu monostearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol
stearylowy, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, wodę oczyszczoną.

Cechy

lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego

Stosowanie
Do stosowania na skórę.
Leczenie grzybic:

grzybica stóp,
grzybica podeszwowa stóp,
grzybica fałdów skórnych i skóry gładkiej, Łupież pstry, Drożdżyca skóry

Sposób użycia:
Lamisilatt krem zwykle stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórze:

raz na dobę przez tydzień w grzybicy stóp (z wyłączeniem podeszwy i bocznych powierzchni stóp) oraz w grzybicy skóry gładkiej
i fałdów skórnych,
raz na dobę przez dwa tygodnie w łupieżu pstrym,
dwa razy na dobę przez 2 tygodnie w grzybicy podeszwowej stóp (obejmującej podeszwy i boczne powierzchnie stóp)
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Przed zastosowaniem leku należy oczyścić i osuszyć leczone miejsca, a następnie lekko wcierając nanieść na nie niewielką ilość kremu.
Szczegółowe informacje w ulotce u pacjenta.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przeciwwskazania
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Należy skonsultować się z lekarzem jeżeli nie
nastąpi poprawa w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Novartis Consumer Health GmbH

Ważne
OTC - lek wydawany bez recepty.

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.
 

Galeria
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