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Myconafine 1% 10 mg/g krem 15 g
 

Cena: 11,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent AXXON

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Terbinafinum

Opis produktu
 

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

Wskazania i działanie

Leczenie miejscowe grzybicy stóp, grzybicy fałdów skórnych, grzybicy tułowia, drożdżycy skóry, łupieżu pstrego.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.
Działania niepożądane
Rzadko występuje zaczerwienienie, świąd lub pieczenie skóry w miejscach pokrytych kremem. Objawy te rzadko wymagają przerwania
leczenia. Leczenie należy przerwać m momencie pojawienia się reakcji alergicznych, takich jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka.
Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę
maszyn.

Dawkowanie
Zewnętrznie. Grzybica stóp, fałdów skórnych, tułowia, drożdżyca skóry - zwykle raz na dobę przez 1 tydzień, łupież pstry - zwykle raz na
dobę przez 2 tygodnie. Przed użyciem leku, należy umyć i osuszyć ręce i chorobowo zmienione miejsce. następnie niewielką ilość kremu
nanieść na zmienione chorobowo miejsca na skórze i lekko wetrzeć krem. W przypadku stosowania leku na fałdach skórnych, miejsca te
można przykryć świeżą i czystą gaż, zwłaszcza używając kremu nocą.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.
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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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