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Undofen Max spray 10 mg/g 30 ml
 

Cena: 32,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Terbinafinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Undofen Max Spray jest produktem działającym miejscowo przeciwgrzybiczo, którego składnikiem czynnym jest chlorowodorek
terbinafiny. Ten produkt leczniczy jest wygodny i higieniczny w aplikacji oraz nie wymaga długotrwałego stosowania – najkrótsza
terapia to zaledwie 7 dni stosowania leku, by uporać się z grzybicą i nie martwić się nawrotami choroby przez wiele tygodni. Preparat jest
przeznaczony wyłącznie do stosowania przez pacjentów dorosłych. Na co jest Undofen Max Spray? Wskazaniem do stosowania leku
jest grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych lub skóry gładkiej, a także łupież pstry. Składnik czynny sprayu chlorowodorek terbinafiny
ma działanie przeciwgrzybicze na różne gatunki grzybów atakujące ludzką skórę. Wykazuje działanie grzybobójcze wobec dermatofitów,
niektórych grzybów dimorficznych oraz pleśni.

W opakowaniu znajduje się 30 ml Undofen Max Spray. W skład 1 g produktu wchodzi 10 mg chlorowodorku terbinafiny oraz substancje
pomocnicze. Lek Undofen Max Spray powinien być stosowany dokładnie tak jak opisano w dołączonej do opakowania ulotce i przez
czas wskazany przez producenta. Zaleca się aplikację Undofen Max Spray 1 raz na dobę, jeśli leczona jest grzybica stóp, fałdów
skórnych bądź skóry gładkiej – terapia wówczas powinna trwać tydzień. W przypadku łupieżu pstrego natomiast należy aplikować lek
Undofen Max Spray 2 razy dziennie przez 7 dni. Zazwyczaj pacjenci zauważają poprawę już po kilku dniach stosowania leku, jednak nie
należy odstawiać go za szybko, gdyż może to skończyć się nawrotem choroby. W czasie terapii należy też szczególnie zadbać o higienę,
regularne mycie miejsc objętych chorobą oraz ich delikatne wycieranie (bez tarcia), poza tym jest wskazane unikanie drapania miejsc
objętych procesem chorobowym. Stosując lek Undofen Max Spray, należy unikać jego kontaktu z oczami.

Undofen Max Spray jest lekiem, który może mieć działania niepożądane, jednak nie pojawiają się u każdego, kto stosuje produkt. Często
lek powoduje łuszczenie skóry i jej swędzenie, a niezbyt często może powodować większe podrażnienia skóry i zmiany skórne oraz
przyczyniać się do zaczerwienienia i zmian koloru skóry, poza tym może powodować ból, podrażnienie i pieczenie, a nawet pojawianie
się strupów. Do rzadkich działań niepożądanych leku można zaliczyć wyprysk i suchość skóry, a także kontaktowe zapalenie skóry oraz
nasilenie objawów choroby. Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek działań niepożądanych leku stanowi wskazanie do jego odstawienia
i konsultacji z lekarzem.

Lek Undofen Max Spray, jak wiele innych, ma też przeciwwskazania, co oznacza, że nie wszyscy pacjenci powinni go stosować, nawet
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jeśli farmaceuta zarekomendował im stosowanie leku. Przeciwwskazaniem jest uczulenie pacjenta na chlorowodorek terbinafiny bądź
jakąkolwiek z substancji pomocniczych leku. Wyrób nie powinien być aplikowany u dzieci, poza tym nie zaleca się jego stosowania
kobietom w ciąży i podczas karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Skład

Spray na grzybicę Undofen Max Spray zawiera substancję czynną terbinafiny chlorowodorek.
W 1 gramie roztworu znajduje się 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

Pozostałe składniki sprayu to makrogolu eter cetostearylowy, glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Produkt leczniczy Undofen Max Spray to wygodny w zastosowaniu spray na grzybicę skóry. Lek zawiera substancję czynną 
terbinafinę, stosowaną na zakażenia grzybicze skóry, która działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów wywołujących
schorzenia skóry u ludzi.
Spray przeciwgrzybiczy działa na źródło problemu, a jednocześnie likwiduje nieprzyjemne objawy choroby takie jak świąd, ból
wywołany pękającą skórą i nieprzyjemny zapach
Głównym wskazaniem do zastosowania leku Undofen Max Spray są zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity, a
więc grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych oraz grzybica skóry gładkiej. Innym wskazaniem do stosowania leku jest łupież
pstry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie
U osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) spray przeciwgrzybiczy Undofen Max Spray należy stosować 1 raz na dobę przez 7 dni – w
przypadku grzybicy stóp, fałdów skórnych oraz skóry gładkiej lub 2 razy na dobę przez 7 dni – lecząc łupież pstry. U pacjentów w
podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.
Stosowanie:
Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę. W miejscach wrażliwych lek należy stosować ostrożnie,
zawarty w nim alkohol może bowiem podrażnić skórę. Preparatu nie stosuje się na skórę twarzy.
Przed zastosowaniem leku należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony produkt leczniczy. Spray
może być używany w pozycji pionowej lub odwróconej. Opakowanie leku wyposażono w ochronny kapturek, który należy zdjąć przed
każdym użyciem preparatu. Przed pierwszym zastosowaniem konieczne będzie kilkakrotne naciśnięcie pompki, zanim pojawi się płyn.
Przy każdym następnym użyciu wystarczy rozpylić niewielką ilość płynu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich tak,
aby w całości je pokryć. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

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.

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl


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

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

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

