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Maść neomycynowa 0,5% 5 g
 

Cena: 15,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 g

Postać Maści

Producent CHEMA-ELEKTROMET

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Neomycinum

Opis produktu
 

Wstęp
Maść neomycynowa 0,5% z siarczanem neomycyny jest produktem zaliczanym do antybiotyków aminoglikozydowych, które są
przeznaczone do stosowania miejscowego. Produkt leczniczy może być wykorzystywany przez pacjentów dorosłych, a poza tym może
z niego korzystać młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest maść neomycynowa 0,5%? Wskazaniem do stosowania leku są ropne choroby skóry, w tym szczególnie te związane z
infekcjami gronkowcami (np. liszajec lub czyraczność). Można go stosować również w przypadku ropnych powikłań alergicznych chorób
skóry. Znajduje również zastosowanie w przypadku zakażonych oparzeń i odmrożeń. Składnik czynny maści, siarczan neomycyny, ma
działanie bakteriobójcze. Jest skuteczny w przypadku walki z Staphylococcus spp., pałeczkami Enterobacteriaceae (szczególnie z
Klebsiella spp., Enterobacter spp. oraz Proteus indolo-dodatni), a także z Mycobacterium tuberculosis. Lek nie jest natomiast skuteczny
w przypadku Pseudomonas aeruginosa i Streptococcus spp.

W opakowaniu znajduje się 5 g Maści neomycynowej 0,5%. W skład 1 g produktu wchodzi 5 mg siarczanu neomycyny oraz składniki
pomocnicze. Maść neomycynowa 0,5% może być stosowana wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, opisane w ulotce dawkowanie leku, jakim jest maść neomycynowa 0,5%, powinno być
przestrzegane przez pacjenta. Zaleca się aplikację cienkiej warstwy maści na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry. Lek należy
aplikować 2–4 razy dziennie.

Maść neomycynowa 0,5% może wywoływać u niektórych pacjentów działania niepożądane, chociaż nie muszą się one pojawić u każdej
osoby stosującej ten preparat. Lek może przyczyniać się do wystąpienia odczynów skórnych, a poza tym może podrażniać skórę.
Możliwe skutki uboczne wynikające ze stosowania maści neomycynowej 0,5% obejmują również zmiany alergiczne i rumień, a oprócz
tego zaczerwienienie skóry, jej obrzęk lub świąd, a także odczyny toksyczne czy też zmiany o charakterze wypryskowym. Jeśli pacjent
zaobserwuje u siebie jakiekolwiek działania niepożądane leku, powinien skonsultować się w tej sprawie z lekarzem lub farmaceutą.

Maść neomycynowa 0,5% ma też przeciwwskazania do stosowania, więc nie wszyscy mogą jej używać. Lek nie powinien być
aplikowany w przypadku nadwrażliwości na chociaż jeden z jego składników. Z produktu nie należy też korzystać, jeśli pacjentka jest w
ciąży lub karmi piersią. Poza tym maść nie jest wskazana u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Lek nie powinien być stosowany przy
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niewydolności nerek bądź przy uszkodzeniu słuchu. Lek nie powinien być też łączony z medykamentami oto-, nefro- i neurotoksycznymi.
Nie należy nakładać maści na duże powierzchnie uszkodzonej skóry. Przeciwwskazana jest też aplikacja maści na owrzodzenia
żylakowe oraz sączące zmiany chorobowe. Nie należy również korzystać z tego leku długotrwale, gdyż może to prowadzić do oporności
bakterii, a także zwiększać ryzyko nadkażenia drożdżakami lub działania toksycznego. Pozostałe przeciwwskazania leku podano w
ulotce.

Skład
Substancja czynna: 1 g maści zawiera 5 mg siarczanu neomycyny.

Wskazania i działanie

Ropne choroby skóry, zwłaszcza wywołane przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec), ropne powikłania alergicznych chorób
skóry , zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia.

Antybiotyk aminoglikozydowy w postaci preparatu do miejscowego stosowania. Działa bakteriobójczo na Staphylococcus spp., pałeczki
Enterobacteriaceae (zwłaszcza Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus indolo-dodatni), Mycobacterium tuberculosis. Nie działa na
Pseudomonas aeruginosa i Streptococcus spp.

Dawkowanie
2-4 razy dziennie nanosi się cienką warstwę maści na skórę zmienioną chorobowo.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na neomycynę, uszkodzenie słuchu, ciąża i okres karmienia piersią, niewydolność nerek. Nie podawać łącznie z lekami
oto-, nefro- lub neurotoksycznymi. Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia
żylakowe. Nie stosować długotrwale ze względu na rozwijającą się oporność bakterii, ryzyko nadkażenia drożdżakami i możliwość
działania toksycznego.

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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