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Miconal 2% żel 30 g
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent POLFA TARCHOMIN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Miconazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Miconal 2% żel z mikonazolem jest produktem wykazującym działanie grzybostatyczne w stosunku do dermatofitów (rodzaje
Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum). Lek działa też skutecznie na drożdżaki (rodzaje Candida, Cryptococcus, Malassezia), na
grzyby dimorficzne i wybrane szczepy Aspergillus spp. Substancja czynna leku wykazuje skuteczne działanie przeciwbakteryjne, w tym
chociażby w przypadku ziarniaków Gram-dodatnich (paciorkowce, gronkowce) działa też na Actinomycetes i wybrane pełzaki. Produkt
jest przeznaczony do stosowania miejscowego i jedynie w niewielkim stopniu wchłania się przez skórę.

Na co jest Miconal 2% żel? Wskazaniem do stosowania żelu są infekcje grzybicze różnego rodzaju wywoływane przez dermatofity. Lek
może być pomocny m.in. w przypadku infekcji grzybiczych stóp, w tym np. w przypadku grzybicy międzypalcowej. Znajduje
zastosowanie także w przypadku grzybicy podudzi i paznokci, poza tym może być stosowany w przypadku grzybicy tułowia. Innym
wskazaniem do stosowania leku jest kandydoza skóry związana z infekcją drożdżakami. Lek Miconal 2% żel jest wskazany również w
przypadku łupieżu pstrego, poza tym można stosować go w przypadku mieszanych infekcji grzybiczo-bakteryjnych. Substancja czynna
leku, czyli mikonazol jako pochodna imidazolu ma duży zakres działania przeciwgrzybiczego. Działanie mikonazolu polega na
hamowaniu biosyntezy ergosterolu, czyli składnika budulcowego ściany komórkowej grzybów. W jego efekcie ściana komórkowa
grzybów staje się przepuszczalna i dochodzi do zaburzeń czynnościowych komórek, a w konsekwencji do ich obumarcia. Zawarty w
leku mikonazol ma również właściwości redukujące świąd, który niejednokrotnie pojawia się przy infekcjach grzybiczych.

W opakowaniu znajduje się 30 g żelu Miconal 2%. W skład 1 g leku wchodzi 20 mg mikonazolu i substancje pomocnicze. Zanim pacjent
zacznie stosować lek, powinien przeczytać treść ulotki dołączonej do opakowania. Zalecane dawkowanie Miconal 2% żel to w
przypadku grzybicy i kandydozy skóry warstwa żelu grubości ok. 1 mm nakładana na skórę objętą procesem chorobowym najlepiej 2
razy na dobę. Terapia lekiem zazwyczaj trwa 2 tygodnie, jednak w przypadku leczenia grzybicy stóp konieczne może być stosowanie
żelu przez 4–6 tygodni. W leczeniu łupieżu pstrego, zaleca się stosowanie żelu 1 raz na dobę przez ok. 2 tygodnie. W przypadku grzybicy
paznokci lek Miconal 2% żel powinien być stosowany pod opatrunkiem zamkniętym. Po każdej aplikacji żelu należy dokładnie umyć ręce
wodą i mydłem.

U niektórych pacjentów stosujących Miconal 2% żel mogą pojawić się działania niepożądane, w tym nagły świszczący oddech, wysypka,
obrzęki twarzy, ust i ciała oraz trudności z połykaniem i omdlenie. Możliwa jest też pokrzywka i rumień oraz wysypka. Pozostałe skutki
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uboczne Miconal 2% żel opisano w ulotce. Lek Miconal 2% żel ma też przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku należy go
stosować. Aplikacja żelu jest przeciwwskazana w przypadku nadwrażliwości na mikonazol i nie należy go stosować przy nadwrażliwości
na inne składniki preparatu.

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu.

Wskazania i działanie

Zakażenia grzybicze stóp (grzybica międzypalcowa, m.in. u sportowców), podudzi, tułowia, paznokci wywołane przez
dermatofity
Kandydoza skóry wywołana przez drożdżaki
Łupież pstry
Mieszane zakażenia grzybiczo-bakteryjne.

Pochodna imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Hamuje biosyntezę ergosterolu niezbędnego do budowy błony
komórkowej grzyba, co prowadzi do zmian jej przepuszczalności i zaburzeń czynnościowych w komórce. Wywiera silne i szybkie
działanie grzybostatyczne na dermatofity (rodzaje Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), drożdżaki (rodzaje Candida,
Cryptococcus, Malassezia), grzyby dimorficzne, niektóre szczepy Aspergillus spp. Działa również przeciwbakteryjnie na ziarniaki Gram-
dodatnie (paciorkowce, gronkowce) oraz wywiera działanie wobec Actinomycetes i niektórych pełzaków. Mikonazol łagodzi świąd
towarzyszący infekcjom grzybiczym. Zastosowany miejscowo jest w bardzo niewielkim stopniu wchłaniany przez skórę.

Dawkowanie
W grzybicy i kandydozie skóry 1 mm warstwę żelu nanosi się na zmiany chorobowe 2 razy na dobę (rano i wieczorem) - leczenie trwa
zazwyczaj 2 tygodnie, a w grzybicy stóp 4-6 tygodni. W łupieżu pstrym żel stosuje się raz na dobę przez 2 tygodnie. W grzybicy paznokci
krem stosuje się pod opatrunkiem zamkniętym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na mikonazol lub inne składniki preparatu.

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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