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Nitrofurazon 0,2% maść 25 g
 

Cena: 8,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 g

Postać Maści

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Nitrofuralum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest nitrofural.
1 g maści zawiera 2 mg nitrofuralu.

Pozostały składnik to: wazelina biała.

Wskazania i działanie
Nitrofurazon ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną nitrofural, która ma działanie
przeciwbakteryjne.
Wskazania do stosowania leku Nitrofurazon:

bakteryjne zakażenia skóry (wywołane przez bakterie: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli,
Proteus sp., Aerobacter aerogenes)
wtórne zakażenia zmian alergicznych wywołane przez bakterie; wspomagająco w leczeniu oparzeń i owrzodzeń
wspomagająco w zapobieganiu zakażeniom ran i przeszczepów skórnych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Stosować 1 lub 2 razy na dobę.
Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze. W razie potrzeby można je przykryć jałowym
opatrunkiem.
Jeśli po upływie 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Działania niepożądane
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Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) mogą wystąpić objawy niepożądane obejmujące
zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

reakcja uczuleniowa (tzw. wyprysk kontaktowy) objawiająca się świądem, podrażnieniem, obrzękiem
alergiczne zapalenie skóry objawiające się zaczerwienieniem, suchością i swędzeniem skóry

Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

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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