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Maść undecylenowa (Unguentum undecylenicum) 30 g
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent CHEMA-ELEKTROMET

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Undecylinic acid, Zinci undecylenas

Opis produktu
 

Wstęp
Maść undecylenowa (Unguentum undecylenicum) jest produktem z kwasem undecylenowym oraz undecylenianem cynku, który ma
charakterystyczny zapach i jednorodną konsystencję. Lek może być stosowany zarówno zapobiegawczo, jak i leczniczo. Na co jest
maść undecylenowa (Unguentum undecylenicum)? Wskazaniem do stosowania leku jest miejscowe leczenie grzybicy skóry. Produkt
leczniczy znajduje zastosowanie w przypadku grzybicy dłoni, stóp i głowy. Poza tym można go stosować przy grzybicy pachwin, a
oprócz tego znajduje zastosowanie w przypadku łupieżu pstrego oraz przy powierzchniowych postaciach grzybicy strzygącej. W
składzie leku znajduje się kwas undecylenowy oraz undecylenian cynku, które mają działanie grzybobójcze w stosunku do dermatofitów,
a poza tym działają (słabo) przeciwbakteryjnie. Substancje te tworzą środowisko o pH, które nie sprzyja rozwojowi drobnoustrojów. Lek
wykazuje działanie nie tylko w stosunku do grzybni, ale również w stosunku do zarodników grzybów.

W opakowaniu znajduje się 30 g maści undecylenowej (Unguentum undecylenicum). W skład 1 g maści wchodzi 50 mg kwasu
undecylenowgo oraz 200 mg undecylenianu cynku, a oprócz tego składniki pomocnicze. 1 cm wyciśniętej maści zawiera około 10,5 mg
kwasu undecylenowego oraz 42 mg undecylenianu cynku i składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z
treścią ulotki dołączonej do opakowania. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz wskaże
inaczej. Rekomendowane dawkowanie maści undecylenowej (Unguentum undecylenicum) to aplikacja na zmienione chorobowo
miejsca na skórze 2 razy na dobę, chyba że lekarz wskaże inaczej. Maść należy aplikować na skórę w niewielkiej ilości, tak aby pokryła ją
cienką warstwą. Leczenie powinno trwać przez minimum 2–3 tygodnie, nawet jeśli objawy ustąpią szybciej.

W czasie stosowania maści undecylenowej (Unguentum undecylenicum) u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania
niepożądane, chociaż nie u każdego się one pojawiają. Lek rzadko powoduje miejscowe podrażnienie skóry, wysypkę lub pieczenie
skóry. Może też przyczyniać się do podrażnienia błon śluzowych. Natomiast z nieznaną częstością lek powoduje wystąpienie pokrzywki i
reakcji alergicznych.

Nie każdy powinien stosować lek, nawet mając ku temu wskazania, gdyż maść undecylenowa (Unguentum undecylenicum) ma również 
przeciwwskazania do stosowania. Lek nie powinien być używany przez pacjentów nadwrażliwych na kwas undecylenowy lub
undecylenian cynku. Poza tym nie powinny go stosować osoby nadwrażliwe na którykolwiek ze składników pomocniczych maści.
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Przeciwwskazaniem do stosowania leku są również zmiany skórne ze znacznym odczynem zapalnym. Maść undecylenowa
(Unguentum undecylenicum) nie powinna być też stosowana w okolicach oczu i na błony śluzowe Nie należy jej aplikować na duże
powierzchnie skóry. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest też wiek poniżej 11 lat.

Skład
1 g maści zawiera: kwas undecylenowy 50 mg, undecylenian cynku 200 mg, substancje pomocnicze: wazelina biała, euceryna
bezwodna, metylu parahydroksybenzoesan (E218), etylu parahydroksybenzoesan (E214). W 1 cm wyciśniętej maści znajduje się 10,5
mg kwasu undecylenowego i 42 mg undecylenianu cynku.
Postać
Kremowa maść o jednorodnej konsystencji i charakterystycznym zapachu.

Wskazania i działanie

Kwas undecylenowy i jego sole działają grzybobójczo na dermatofity (rodzaje Epidermophyton floccosum, Trichophyton i
Microsporum) oraz słabo przeciwbakteryjne. Działanie to wynika z tworzenia środowiska o pH niesprzyjającym rozwojowi
drobnoustrojów. Działa nie tylko na grzybnię, ale także na zarodniki grzybów.

Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie grzybicy skóry pachwin, stóp, dłoni, głowy, powierzchniowych postaci grzybicy strzygącej, łupieżu pstrego.
Preparat stosowany zapobiegawczo i leczniczo.

Przeciwwskazania

w nadwrażliwości na kwas undecylenowy, cynku undecylenian lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
na zmiany skórne ze znacznym odczynem zapalnym,
na błony śluzowe,
w okolicach oczu,
na rozległe powierzchnie skóry,
u dzieci w wieku do 11 lat.

Dawkowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle chorobowo zmienione miejsca na skórze pokrywa się cienką warstwą leku 2 razy na dobę. Leczenie
należy kontynuować pomimo ustąpienia objawów, co najmniej przez 2-3 tygodnie.

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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