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Multibiotic maść 1 g x 10 sasz
 

Cena: 13,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Maści

Producent CHEMA-ELEKTROMET

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bacitracinum, Neomycinum, Polymyxini B
sulfas

Opis produktu
 

Skład

1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 10 mg bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 0,833
mg polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas).

Wskazania i działanie

Substancje pomocnicze wykazujące działanie biologiczne: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu
parahydroksybenzoesan (E 218).

Zapobieganie zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń. Pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia skóry (np.
zakażone niewielkie rany, zakażenia bakteryjne skóry w oparzeniach i odmrożeniach), wywołane przez bakterie Gram-dodatnie
(gronkowce, paciorkowce) oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym bakterie z rodzaju Pseudomonas.

Przeciwwskazania
Umyć chorobowo zmienione miejsce na skórze mydłem i wodą, po czym dokładnie wysuszyć skórę i pokryć niewielką ilością maści.
Stosować w jednakowych odstępach czasu 2 do 5 razy na dobę.Jeżeli nie jest to konieczne, nie stosować leku dłużej niż 7 dni.
Nie należy stosować preparatu:

w nadwrażliwości na substancje czynne, aminoglikozydy, polimyksyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego
na błony śluzowe
na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia
na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry
do oczu
na sączące zmiany chorobowe
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w okresie ciąży i karmienia piersią

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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