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Zoxin-med szampon leczniczy 100 ml
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Szampony

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ketoconazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Zoxin Med w postaci szamponu leczniczego to produkt stosowany przy miejscowych zakażeniach grzybiczych skóry, w tym
zwłaszcza w przypadku problemów z łupieżem i łojotokowym zapaleniem skóry.

Na co jest Zoxin Med? Wskazaniem do stosowania szamponu leczniczego jest łupież skóry głowy lub łupież pstry, ponadto lek może
być pomocny w przypadku dolegliwości związanych z łojotokowym zapaleniem skóry. Produkt może być stosowany nie tylko leczniczo,
ale również w ramach profilaktyki nawrotów choroby. Głównym składnikiem Zoxin Med jest ketokonazol, czyli substancja o
właściwościach przeciwgrzybiczych. Ketokonazol jest związkiem z grupy pochodnych imidazolu, którego działanie polega na
hamowaniu enzymu biorącego udział w budowie błony komórkowej grzybów, co skutkuje wzrostem jej przepuszczalności, a w
konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu grzybów i ich obumierania. Ketokonazol stosowany miejscowo nie przenika do krwi i
krążenia ogólnego.

W opakowaniu znajduje się 100 ml szamponu leczniczego Zoxin Med. W skład 1 ml szamponu wchodzi 20 mg ketokonazolu oraz
składniki pomocnicze. Produkt należy stosować miejscowo na skórę – wcześniej można wstępnie umyć włosy stosowanym zazwyczaj
szamponem. Najlepiej nakładać Zoxin Med na zwilżone włosy i skórę, a następnie całość rozmasować, aby wytworzyła się piana. Lek
należy trzymać w tej formie na skórze przez około 5 minut, a następnie należy go spłukać. Zalecane dawkowanie leku w przypadku
łojotokowego zapalenia skóry i łupieżu skóry głowy to aplikacja 2 razy w tygodniu przez 2–4 tygodnie, jeśli produkt stosowany jest
leczniczo, ewentualnie aplikacja 1 raz na 2 tygodnie, jeśli produkt stosowany jest profilaktycznie. Jeśli Zoxin Med stosowany będzie
leczniczo przy łupieżu pstrym, należy korzystać z niego 1 raz na dobę przez 5 kolejnych dni. Profilaktyczne stosowanie Zoxin Med przy
łupieżu pstrym to natomiast aplikacja przed okresem letnim 1 raz na dobę przez 3 kolejne dni.

Jeśli w związku z aplikacją Zoxin Med pojawi się u pacjenta reakcja nadwrażliwości związana z zaczerwienieniem lub świądem skóry,
należy zaprzestać dalszego stosowania produktu. Bardzo ważne jest, by chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W czasie stosowania
Zoxin Med możliwe jest zwiększone wypadanie włosów. Skutki uboczne leku Zoxin Med obejmują miejscowy świąd, podrażnienie lub
pieczenie, a także kontaktowe zapalenie skóry. W rzadkich przypadkach lek może prowadzić do wysuszenia lub przetłuszczania się
włosów. Bardzo rzadkie skutki uboczne leku to natomiast zmiana koloru włosów, ich uszkodzenie i siwienie. Działania niepożądane
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Zoxin Med nie występują jednak u wszystkich pacjentów, którzy stosują lek.

Nie każdy pacjent może stosować lek bezpiecznie. Przeciwwskazania Zoxin Med obejmują nadwrażliwość na ketokonazol lub składniki
pomocnicze leku. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem
produktu – stosowanie Zoxin Med jest dopuszczalne wówczas tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Opis
20 mg/ml, Ketoconazolum

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Składniki
1 ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu oraz substancje pomocnicze: sodu lauryloeterosiarczan, betainę kokosową,
dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, glikozydy kwasów oleju kokosowego i oleinian glicerolu, all-rac-α-tokoferol, polisorbat 20,
imidomocznik, czerwień koszenilową (E 124), kompozycję zapachową 60910, sodu chlorek, kwas solny, wodę oczyszczoną

Stosowanie
Podanie na skórę

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska 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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