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Nizoral szampon przeciwłupieżowy 100 ml
 

Cena: 35,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Szampony

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ketoconazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nizoral w postaci szamponu leczniczego to produkt przeciwłupieżowy, który przeznaczony jest do miejscowego stosowania na
skórę. Jego substancją czynną jest ketokonazol, czyli środek o właściwościach przeciwgrzybiczych. Szampon leczniczy przeznaczony
jest dla osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest szampon Nizoral? Wskazaniem do jego stosowania jest profilaktyka i leczenie chorób skóry wywoływanych przez drożdżaki
Malassezia. Lek może być zatem pomocny w przypadku łupieżu owłosionej skóry głowy, który objawia się złuszczającym się
naskórkiem na głowie – postać białych łusek. Dodatkowo może pomóc w przypadku łojotokowego zapalenia skóry, który objawia się
złuszczającymi się białymi lub żółtymi łuskami, a oprócz tego brązowo-czerwonymi plamami na twarzy i klatce piersiowej. Można go
również zastosować w przypadku objawów sugerujących łupież pstry. Ta choroba natomiast objawia się białymi plamkami na skórze
klatki piersiowej i jest wywoływana przez Pityriasis versicolor. Substancją czynną leku jest ketokonazol, czyli środek przeciwgrzybiczy,
którego działanie polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, będącego podstawowym składnikiem błony komórkowej grzybów. W
efekcie szampon redukuje łuszczenie się naskórka i nasilenie zmian skórnych, a także ogranicza świąd i podrażnienia.

W opakowaniu znajduje się 100 ml szamponu przeciwłupieżowego Nizoral. Jego substancją czynną jest ketokonazol w stężeniu 20
mg/g. Oznacza to, że w 1 g szamponu leczniczego Nizoral znajduje się 20 mg ketokonazolu, a także substancje pomocnicze. Zalecany
sposób stosowania szamponu leczniczego Nizoral opisano w dołączonej do opakowania ulotce. Należy go przestrzegać, chyba że
lekarz wyda inne zalecenia odnośnie dawkowania leku.

W przypadku leczenia łupieżu pstrego zaleca się stosowanie szamponu raz na dobę przez jeden dzień. W przypadku leczenia
łojotokowego zapalenia skóry oraz łupieżu skóry głowy zaleca się stosowanie szamponu leczniczego dwa razy w tygodniu przez 2-4
tygodnie. Stosując natomiast szampon leczniczy profilaktycznie, należy korzystać z niego raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.
Niewielką dawkę szamponu należy nanosić na zakażoną skórę i rozprowadzać go równomiernie przy pomocy niewielkich ilości wody,
wcierając w skórę aż do uzyskania piany. Powstałą pianę należy pozostawić na skórze na 3-5 minut, a następnie spłukać. Ważne, by
unikać kontaktu szamponu z oczami.
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Lek może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdej osoby stosującej
szampon leczniczy. Skutki uboczne Nizoralu opisano w dołączonej do opakowania ulotce. Niezbyt często przyczynia się on do
pojawienia się nadwrażliwości, podrażnienia, świądu, rumienia i krost, a dodatkowo możliwe jest podrażnienie oka i większa ilość
wydzielanych łez. Produkt może przyczynić się do wystąpienia zapalenia mieszków włosowych, utraty włosów, suchości skóry i wysypki.
Powodować może uczucie pieczenia, nieprawidłową strukturę włosa, a nawet zaburzenia skóry. Możliwe jest również łuszczenie się
naskórka i zaburzenia smaku. Bardzo rzadko natomiast szampon leczniczy przyczynia się do zmiany barwy włosów, pokrzywki i obrzęku
naczynioruchowego.

Lek nie powinien być stosowany przez wszystkich pacjentów. Przeciwwskazania Nizoral to przede wszystkim nadwrażliwość na
ketokonazol czy też jakikolwiek ze składników pomocniczych produktu. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa
stosowania leku Nizoral u dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz niemowląt, nie zaleca się używania szamponu leczniczego w tej grupie
wiekowej. Pacjentki będące w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem leku
Nizoral. Jego użycie jest dopuszczalne wówczas tylko w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Szampon leczniczy Nizoral powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Należy chronić go przed
temperaturą wyższą niż 25 °C, a jego butelka powinna pozostawać szczelnie zamknięta. Produkt nie powinien być stosowany, gdy
upłynie data jego ważności.

Wskazania i działanie
Lek Nizoral szampon przeciwłupieżowy; szampon leczniczy, 20mg/g wskazany jest w leczeniu i profilaktyce następujących chorób
skóry: łupieży skóry głowy (złuszczenie się naskórka skóry owłosionej głowy w postaci białych łatwo oddzielających się łusek);
łojotokowym zapaleniu skóry (brązowo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczają się w postaci białych lub
żółtych łusek; łupieżu pstrym (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej).

Pochodna imidazolu, lek przeciwgrzybiczy w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Nizoral hamuje biosyntezę ergosterolu,
niezbędnego do budowy błony komórkowej grzyba, co powoduje zmiany jej przepuszczalności i prowadzi do obumarcia komórki.
Ketokonazol działa na dermatofity, drożdżaki (m.in. Pityrosporum ovale) oraz grzyby dimorficzne. Wchłanianie przez skórę zachodzi w
niewielkim stopniu. Lek Nizoral szampon przeciwłupieżowy nie przenika do krwi i nie wywiera działania układowego. Szampon szybko
usuwa świąd i łuszczenie się skóry, zmniejsza przetłuszczanie się włosów i skóry głowy. Nizoral wywiera działanie przeciwgrzybicze
jeszcze przez kilka dni po umyciu włosów.

Dawkowanie
Szampon Nizoral szampon przeciwłupieżowy; w łupieżu zwykłym i łojotokowym zapaleniu skóry stosuje się w następujący sposób:

Okres leczniczy - 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie: 1. Nanieść niewielką ilość szamponu na zainfekowaną skórę (włosy mogą być
uprzednio umyte normalnym szamponem). 2. Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W
przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy. 3. Wcierać szampon Nizoral w skórę aż do uzyskania piany. 4.
Pozostawić pianę na około 5 minut, a następnie spłukać. 5. Na co dzień można używać zwykłego szamponu. Profilaktyka - raz na dwa
tygodnie, tak jak w okresie leczniczym. Stosowanie szamponu Nizoral; w łupieżu pstrym: Okres leczniczy - raz dziennie przez 5 dni.
Profilaktyka - przed okresem letnim raz na dobę przez 3 kolejne dni.

Przeciwwskazania
Leku Nizoral w postaci szamponu leczniczego (20mg/g) nie należy stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na ketokonazol
lub którykolwiek składnik leku. Nadwrażliwość na lek objawia się zaczerwienieniem i swędzeniem skóry w miejscu kontaktu szamponu
ze skórą.

Opis
Nizoral® – lider na rynku leczniczych szamponów przeciwłupieżowych*
Nizoral® - zwalcza główną przyczynę łupieżu (grzyby Malassezia furfur)
Nizoral® – zmniejsza łuszczenie i świąd skóry głowy

Cechy

leczy łupież pstry
leczy łojotokowe zapalenie skóry
łagodzi świąd i łuszczenie skóry
zwalcza przyczynę łupieżu - grzyby
również dla młodzieży od 12 roku życia
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Składniki
1 g szamponu leczniczego zawiera substancję czynną: 20 mg ketokonazolu, Substancje pomocnicze: sól sodowa eteru
laurylosulfonowego, sól disodowa eteru monolaurylosulfonobursztynowego, dietanolamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego,
laurdimonium - zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, makrogolu 120 metyloglukozodioleinian, kompozycja zapachowa Bouquet DL
19372GNF zawierająca m. in. alergeny, sodu chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, erytrozyna sodowa, woda
oczyszczona, Dodatkowe informacje, patrz ulotka

Stosowanie
Sposób użycia: szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

Przed spłukaniem pozostawić pianę na skórze przez 3 do 5 minut.

Do stosowania miejscowego na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Stada Pharm Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100

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.
 

Galeria
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