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Daktarin 20 mg/ g, puder leczniczy, 20 g
 

Cena: 24,60 zł

Opis słownikowy

Dawka 20 mg/ g

Opakowanie 20 g

Postać puder leczniczy

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Miconazolum

Opis produktu
 

Opis
Daktarin, lek w postaci pudru leczniczego. Zawarta substancja czynna mikonazol, działa działa przeciwgrzybiczo między innymi na
dermatofity i drożdżaki oraz przeciwbakteryjnie na Gram-dodatnie pałeczki i ziarenkowce. Mikonazol znajduje zastosowanie także w
leczeniu grzybic wtórnie zakażonych. Mikonazol zwykle likwiduje świąd skóry, który często towarzyszy zakażeniom wywołanym przez
dermatofity i drożdżaki. Świąd ustępuje przed pojawieniem się innych oznak wyleczenia.

Wskazania

Pieluszkowe zapalenie skóry,
Grzybica obrębna pachwin i (lub) grzybica międzypalcowa, wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki.
Zapobiegawczo do środka butów i skarpetek.

Działanie
Przeciwgrzybicze.

Dawkowanie

Stosować na zmienione chorobowo miejsca na skórze, zwykle 2 razy na dobę.
W przypadku, gdy Daktarin, puder leczniczy jest stosowany jednocześnie z lekiem Daktarin, krem, zaleca się stosowanie obu
postaci leku raz na dobę.
Stosowanie zapobiegawczo: raz na dobę do środka butów i skarpetek.
Czas trwania leczenia: od 2 do 6 tygodni w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych.
Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych leczenie powinno być kontynuowane przez okres co najmniej 1
tygodnia.

Skład
Substancją czynną leku jest mikonazolu azotan. 1 g pudru leczniczego zawiera 20 mg mikonazolu azotanu.
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Inne składniki to cynku tlenek, krzemionka koloidalna bezwodna, talk.

Przeciwwskazania

Uczulenie/alergia na mikonazol, inne podobne leki przeciwgrzybicze lub inne składniki tego leku,
W leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, błon śluzowych, paznokci oraz na zranioną skórę.

Działania niepożądane
Po wprowadzeniu leku na rynek bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) obserwowano: reakcje nadwrażliwości,
w tym ciężkie, jak reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę, ponadto kontaktowe zapalenie skóry, wysypkę, rumień,
świąd, uczucie palenia na skórze, zaburzenia w miejscu podania, w tym podrażnienie.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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