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Undofen Max krem 15 g
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Terbinafinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Undofen Max Krem w postaci kremu z chlorowodorkiem terbinafiny to produkt o działaniu przeciwgrzybiczym, który może być
stosowany u pacjentów dorosłych. Na co jest Undofen Max Krem? Wskazaniem do stosowania leku są grzybicze infekcje skóry. Lek
może być pomocny przy leczeniu grzybicy stóp i fałdów skórnych oraz przy grzybicy skóry gładkiej, poza tym ma zastosowanie podczas
leczenia łupieżu pstrego. Składnik czynny leku Undofen Max Krem, czyli chlorowodorek terbinafiny, który wykazuje skuteczność
działania na różne gatunki grzybów atakujących ludzki organizm, w tym działa grzybobójczo na dermatofity pleśnie i niektóre grzyby
dimorficzne. Dodatkowo lek wykazuje działanie na drożdżaki – może być to (zależnie od gatunku) działanie grzybostatyczne lub
grzybobójcze.

W opakowaniu znajduje się 15 g leku Undofen Max Krem. W skład 1 g kremu wchodzi 10 mg chlorowodorku terbinafiny oraz substancje
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej
wskazaniami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Kuracja lekiem Undofen Max Krem zazwyczaj nie jest długotrwała, a poprawę pacjenci
zauważają już po kilku dniach stosowania preparatu.

Zalecane dawkowanie Undofen Max Krem to aplikacja na zmieniony chorobowo obszar skóry 1–2 razy dziennie. Przed aplikacją kremu
należy dokładnie skórę oczyścić i osuszyć. Następnie zaleca się nałożenie cienkiej warstwy kremu na skórę chorą i jej najbliższą okolicę
oraz lekkie wcieranie leku. W przypadku stosowania kremu Undofen Max Krem na grzybicę fałdów skórnych zasadne może być
zastosowanie dodatkowego opatrunku z gazy, szczególnie na noc. Czas leczenia w przypadku grzybicy stóp, fałdów skórnych lub skóry
gładkiej to zazwyczaj 7 dni. W przypadku leczenia łupieżu pstrego terapia natomiast zazwyczaj trwa 14 dni. Lek koniecznie należy
stosować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie powinno się zbyt wcześnie przerywać terapii, nawet jeśli poprawa pojawi się szybciej, gdyż
grozi to nawrotem choroby.

Lek Undofen Max Krem może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie nie zawsze. Możliwe skutki
uboczne leku to świąd w miejscu aplikacji lub miejscowe łuszczenie się skóry, poza tym niewykluczony jest ból w miejscu aplikacji
kremu czy podrażnienie bądź zmiana koloru skóry. Skutki uboczne Undofen Max Krem to niekiedy także uczucie pieczenia skóry oraz
pojawianie się strupów, zaczerwienienia itd. Objawy te nie są wskazaniem do przerwania leczenia, w przeciwieństwie do objawów reakcji

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/undofen-max-krem-15-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

nadwrażliwości.

Nie w każdym przypadku możliwe jest przyjmowanie leku Undofen Max Krem. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość pacjenta na
chlorowodorek terbinafiny bądź jeden lub kilku składników leku. Produkt nie powinien być stosowany u dzieci, poza tym należy unikać
jego kontaktu z oczami. Lek Undofen Max Krem nie powinien być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna
to za konieczne.

Skład

Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.
1 gram kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

Pozostałe składniki kremu (substancje pomocnicze) to: izopropylu mirystynian, alkohol cetostearylowy, olbrot syntetyczny,
sorbitanu stearynian, polisorbat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Krem Undofen Max zawiera substancję czynną terbinafinę, stosowaną na zakażenia grzybicze skóry, która działa grzybobójczo
na dermatofity oraz pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub
grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).
Kuracja nie trwa długo. Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach.
Czas leczenia:

Grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej – 7 dni
Łupież pstry – 14 dni

Krem przeznaczony jest do leczenia zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity. . Undofen Max to lek na grzybicę
stóp, grzybicę fałdów skórnych oraz grzybicę skóry gładkiej. Wskazaniem do zastosowania leku jest również łupież pstry.

Przeciwwskazania
Lek na grzybicę Undofen Max nie powinien być stosowany u osób z nadwrażliwością na terbinafinę lub którąkolwiek substancję
pomocniczą.

Dawkowanie
W przypadku osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) lek na grzybicę Undofen Max można stosować raz lub dwa razy na dobę. U
pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania. Leczenie należy kontynuować do końca zalecanego okresu.
Nieregularne stosowanie produktu leczniczego lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.
Stosowanie:
Lek przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię
skóry. Następnie należy nanieść, delikatnie wcierając, cienką warstwę kremu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich.
Jeżeli zmiany chorobowe znajdują się w fałdach skórnych, np. między palcami, w pachwinach, między pośladkami lub pod piersiami,
można dodatkowo nałożyć opatrunek z gazy – szczególnie na noc.

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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