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Nizoral krem 2% 30 g
 

Cena: 41,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nizoral w postaci kremu jest produktem z ketokonazolem, który ma silne działanie przeciwgrzybicze. Na co jest krem Nizoral?
Wskazaniem do stosowania leku jest miejscowe leczenie grzybicy rąk, stóp, tułowia i pachwin, które wiążą się z infekcją Trichophyton
rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis lub Epidermophyton floccosum. Lek może być stosowany również w
przypadku łupieżu pstrego, a oprócz tego znajduje zastosowanie przy drożdżycy skóry. Krem Nizoral można też wykorzystać w
przypadku leczenia łojotokowego zapalenia skóry, które jest efektem infekcji drożdżakiem Malassezia ovale (Pityrosporum ovale).
Składnik czynny leku, ketokonazol, działa przeciwgrzybiczo na Trichophyton, Epidermophyton oraz Microsporum, a oprócz tego na
drożdżaki z rodzaju Candida i Malassezia (Pityrosporum).

W opakowaniu znajduje się 30 g kremu Nizoral. W skład 1 g kremu wchodzi 20 mg ketokonazolu oraz składniki pomocnicze. Lek
powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. W czasie
stosowania leku należy uważać, aby krem Nizoral nie miał kontaktu z oczami.

Rekomendowane dawkowanie kremu Nizoral to aplikacja leku na zmienione chorobowo obszary skóry oraz obszary skóry do nich
bezpośrednio przyległe w częstotliwości 1 razu na dobę. Średni czas trwania terapii zależny jest od przyczyny stosowania leku. W
przypadku grzybicy stóp leczenie może trwać 4–6 tygodni, jednak już w przypadku łupieżu pstrego może trwać jedynie 2–3 tygodnie.
Jeśli pacjent leczy łojotokowe zapalenie skóry, powinien krem Nizoral aplikować na skórę 1–2 razy na dobę i terapię kontynuować przez
2–4 tygodnie. W każdym przypadku ważne jest, aby lek stosować jeszcze przez kilka dni po ustąpieniu objawów choroby, co pozwoli
zredukować ryzyko powrotu zakażenia. Dodatkowo po całkowitym wyleczeniu dobrze stosować krem Nizoral prewencyjnie – wystarczy
aplikacja raz na 1–2 tygodnie. W czasie terapii ważne jest przestrzeganie zasad higieny, aby zapobiec wtórnym infekcjom.

Krem Nizoral może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią. Częste skutki uboczne kremu Nizoral to
uczucie pieczenia skóry, a także rumień oraz świąd w miejscu podania. Niezbyt często natomiast lek powoduje krwawienia i stan
zapalny, a także podrażnienie, wrażenie dyskomfortu bądź parestezje. Nie są też wykluczone reakcje w miejscu podania. Bardzo rzadkim
skutkiem ubocznym kremu Nizoral jest natomiast pokrzywka. Zaobserwowanie u siebie działań niepożądanych leku stanowi wskazanie
do konsultacji z lekarzem.
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Krem Nizoral nie powinien być stosowany przez osoby, jeśli pacjent ma przeciwwskazania w postaci nadwrażliwości na którykolwiek z
jego składników, w tym składnik czynny lub składniki pomocnicze. Pacjentki spodziewające się dziecka i w okresie laktacji powinny
indywidualnie skonsultować się z lekarzem w kwestii stosowania produktu, gdyż może być on stosowany wyłącznie na wyraźne
zalecenie lekarza w tych przypadkach.

Opis
Ketoconazolum

OTC - Lek dostępny bez recepty.

Nizoral to lek w postaci kremu o silnym działaniu przeciwgrzybiczym. Krem jest stosowany w miejscowym leczeniu grzybicy skóry
tułowia, rąk, stóp i pachwin, łojotokowego zapalenia skóry oraz łupieżu pstrego.

Składniki
substancja czynna: ketokonazol 20 mg/g, substancje pomocnicze: glikol propylenowy, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, sorbitanu
stearynian, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, sodu siarczyn bezwodny (E 221), polisorbat 80, woda oczyszczona

Stosowanie
Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie i sposób stosowania według załączonej ulotki.

Przechowywanie
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Ważne
Pozwolenie Nr: R/6701

Zawartość opakowania
30

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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