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Tribiotic maść 1 g x 10 sasz
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Maści

Producent KATO

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tribiotic w postaci maści przeznaczonej do miejscowego stosowania na skórę to produkt, w którego skład wchodzą trzy substancje
czynne o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego: polimyksyna B, bacytracyna oraz neomycyna. Funkcją Tribiotic jest
ochrona uszkodzonej skóry przed infekcjami bakteryjnymi, na które jest ona wówczas szczególnie narażona. Składniki maści zostały
dobrane tak, by działać zarówno na bakterie G-, jak i bakterie G+.

Zadaniem maści Tribiotic jest zabezpieczanie drobnych ran, otarć, zadrapań czy lekkich oparzeń przed groźnymi infekcjami
bakteryjnymi oraz ich następstwami. Substancje czynne wchodzące w skład maści Tribiotic to neomycyna, bacytracyna oraz
polimyksyna B. Bacytracyna to antybiotyk peptydowy – działający przede wszystkim na bakterie G+, który hamuje i zaburza syntezę
bakteryjnej ściany komórkowej. Neomycyna to natomiast antybiotyk aminoglikozydowy, który wykazuje działanie bakteriobójcze głównie
na bakterie G-, hamując syntezę ich białek poprzez wiązanie się z podjednostką 30S bakteryjnego rybosomu. Ostatni antybiotyk, czyli
polimyksyna B, to antybiotyk polipeptydowy, którego działanie bakteriobójcze wiąże się z przyczynianiem się do zaburzeń szczelności
błony zewnętrznej i cytoplazmatycznej komórek bakterii G-.

Skład
Lek jest dostępny w wygodnych saszetkach – opakowanie zawiera 10 sztuk, a w każdej z nich znajduje się 1 g maści. W 1 g maści
znajduje się 400 j.m. bacytracyny cynkowej, 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu i 5 mg neomycyny siarczanu, a także substancje
pomocnicze (biała wazelina).

Wskazania i działanie

Tribiotic jest lekiem w postaci maści do stosowania miejscowo na skórę.
Lek zawiera trzy substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym, takie jak: bacytracyna, neomycyna oraz polimyksyna B.
Lek ma szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego.
Tribiotic jest wskazany w zapobieganiu rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń.

Przeciwwskazania
Tribiotic w postaci maści nie powinien być stosowany przez każdego, gdyż posiada również przeciwwskazania. Lek nie jest zalecany
przede wszystkim pacjentom, którzy są uczuleni na składniki maści, w tym zarówno składniki czynne (neomycyny siarczan, bacytracynę
cynkową oraz polimyksyny B siarczan), jak i jej składniki pomocnicze. Maści nie powinno się aplikować dzieciom w wieku poniżej 12.
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roku życia, gdyż istnieje ryzyko jej działania ototoksycznego oraz nefrotoksycznego. Substancje czynne maści (w tym szczególnie
neomycyna) mogą mieć wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu, dlatego Tribiotic nie powinien być stosowany przez kobiety
spodziewające się dziecka. Leku nie zaleca się także stosować w czasie karmienia piersią. Nie jest to również produkt przeznaczony do
stosowania na rany głębokie lub kłute, sączące się, czy też rany o dużej powierzchni. Maści nie wolno aplikować także na ciężkie
oparzenia i błony śluzowe, a ponadto nie zaleca się jej stosowania do oczu. Preparat powinny stosować ostrożnie osoby z zaburzeniami
czynności nerek – ze względu na większe ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego leku.

Kiedy nie stosować leku Tribiotic :

jeśli pacjent ma uczulenie na neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracynę cynkową lub pozostałe składniki tego
leku
u dzieci w wieku poniżej 12 lat
na błony śluzowe
do oczu
na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry
na rany głębokie lub kłute
na ciężkie oparzenia
na sączące zmiany chorobowe skóry

Dawkowanie
Maść należy stosować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ulotce lub wskazaniami lekarza. Zazwyczaj zaleca się stosowanie
maści 1-3 razy w ciągu doby, nakładając jej cienką warstwę na zmieniony obszar skóry. Przed aplikacją maści skóra powinna zostać
oczyszczona i osuszona, a po aplikacji leku, w razie konieczności, powinna zostać przykryta jałowym opatrunkiem ochronnym. Tribiotic
nie powinien być stosowany dłużej niż tydzień, a jeśli w tym czasie nie dojdzie do poprawy lub wręcz dolegliwości się zaostrzą, zalecany
jest pilny kontakt z lekarzem.

Działania niepożądane
Mimo dobrej tolerancji leku Tribiotic, u niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne związane z jego aplikacją. Zazwyczaj
działania niepożądane dotyczą stosowania długotrwałego. Wśród nich wymienić można objawy nadwrażliwości (miejscowe i
ogólnoustrojowe), a także uszkodzenia nerek lub słuchu (zwłaszcza w przypadku stosowania na duże partie skóry). Skutkiem ubocznym
Tribiotic mogą być dodatkowo zakażenia szczepami niewrażliwymi, w tym zarówno infekcjami bakteryjnymi, jak i grzybiczymi.
Pojawienie się wspomnianych działań niepożądanych stanowi wskazanie do odstawienia leku i konsultacji z lekarzem.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W trakcie leczenia, zwłaszcza długotrwałego, może wystąpić:

zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów
ogólnoustrojowe i miejscowe objawy nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie i inne objawy podrażnienia
uszkodzenie słuchu
uszkodzenie nerek

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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