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Tribiotic maść 14 g
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 g

Postać Maści

Producent KATO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bacitracinum, Neomycinum, Polymyxini B
sulfas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tribiotic w postaci maści przeznaczonej do miejscowego stosowania jest preparatem zawierającym w składzie trzy substancje
czynne o działaniu przeciwbakteryjnym. Do składników czynnych maści Tribiotic zalicza się bacytracynę, neomycynę i polimyksynę B.
Lek może być stosowany przez osoby dorosłe i młodzież w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Tribiotic maść? Wskazaniem do
stosowania leku jest zapobieganie rozwojowi infekcji bakteryjnych zadrapań, ran i oparzeń. Połączenie trzech wspomnianych
składników czynnych daje efekt szerokiego zakresu działania przeciwbakteryjnego.

W opakowaniu znajduje się 14 g maści Tribiotic. W skład jej 1 g wchodzi 400 j.m. bacytracyny cynkowej oraz 5 mg neomycyny
siarczanu i 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu. W składzie leku znajduje się również substancja pomocnicza, czyli wazelina biała. Przed
skorzystaniem z leku pacjent powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do jego opakowania. Jeśli lekarz nie wyda innych
zaleceń, podane w ulotce dawkowanie Tribiotic maść powinno być przestrzegane. Zaleca się jej aplikację w częstotliwości 1–3 razy na
dobę. Każdorazowo powinno się rozsmarować cienką warstwę maści na miejsca zmienione chorobowo. Maść należy nakładać po
wcześniejszym oczyszczeniu i osuszeniu wspomnianych obszarów. Jeśli będzie to konieczne, leczony obszar ciała można przykryć z
wykorzystaniem jałowego opatrunku. Lek Tribiotic maść nie powinien być stosowany przez pacjenta dłużej niż przez 7 dni, a jeśli okaże
się, że to za mało, by nastąpiła poprawa, lub gdy dolegliwości pacjenta ulegną nasileniu, zaleca się konsultację z lekarzem.

W związku ze stosowaniem leku Tribiotic maść u pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie pojawiają się one u
każdego. Lek, szczególnie przy stosowaniu długotrwałym, może wywołać zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii i grzybów. Może
też powodować objawy nadwrażliwości – zarówno miejscowe, jak i ogólnoustrojowe. Do działań niepożądanych leku Tribiotic maść
można też zaliczyć uszkodzenie nerek i słuchu. Jeśli pacjent zaobserwuje powyższe skutki uboczne maści Tribiotic, powinien
niezwłocznie przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Nie wszyscy mogą stosować lek Tribiotic maść. Przeciwwskazaniem do korzystania z preparatu jest nadwrażliwość pacjenta na
chociaż jeden ze składników znajdujących się w preparacie (czynnych lub pomocniczych). Lek Tribiotic maść nie powinien być
stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat w związku z ryzykiem jego działania ototoksycznego i nefrotoksycznego. Nie należy również
aplikować go na duże powierzchnie uszkodzonej skóry. Lek Tribiotic maść nie może być stosowany na rany głębokie lub kłute. Nie
należy też aplikować go na ciężkie oparzenia, poza tym jest przeciwwskazany do stosowania na sączące się zmiany chorobowe. Leku
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Tribiotic maść nie należy aplikować do oczu oraz na błony śluzowe. Tribiotic maść nie powinien być stosowany przez pacjentki
spodziewające się dziecka oraz matki karmiące piersią.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracyna cynkowa.
1 g maści zawiera: 400 j.m. bacytracyny cynkowej, 5 mg neomycyny siarczanu oraz 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu.

Pozostałe składniki: wazelina biała.

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
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
Stosować jeden do trzech razy na dobę.
Cienką warstwę leku należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze, po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu. W razie
konieczności miejsce po nałożeniu maści można przykryć jałowym opatrunkiem.
Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

Działania niepożądane
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

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Tribiotic 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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