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Daktarin Puder leczniczy do rozpylania na skórę 100 g
 

Cena: 43,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać puder leczn.do rozpyl.na skór.

Producent MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD.

Opis produktu
 

Opis
Daktarin to lek przeciwgrzybiczy w postaci pudru. Może być stosowany jako środek przeciwgrzybiczy do butów i skarpetek.

Wskazania

pieluszkowego zapalenia skóry,
grzybicy obrębnej pachwin i (lub) grzybicy międzypalcowej, wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki.

Działanie
Lek Daktarin zawiera substancję czynną mikonazol. Mikonazol 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.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Daktarin puder leczniczy stosuje się 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.

Daktarin puder leczniczy zapobiegawczo stosuje się raz na dobę do środka butów i skarpetek.
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Czas trwania leczenia wynosi 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 jest azotan mikonazolu (Miconazoli nitras).

1 g pudru zawiera 20 mg mikonazolu azotanu .

Substancje pomocnicze: cynku tlenek, krzemionka koloidalna bezwodna, talk.

Przeciwwskazania

u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na mikonazol, pochodne imidazolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, błon śluzowych, paznokci oraz na zranioną skórę.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
Po wprowadzeniu leku na rynek bardzo rzadko 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.

Interakcje
Lek Daktarin może wchodzić w interakcje z:

lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna),
doustnymi lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania Daktarin, puder należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku wystąpienia objawów uczulenia lub podrażnienia skóry leczenie należy przerwać i skontaktować się z lekarzem.
Należy unikać kontaktu leku Daktarin, puder leczniczy z oczami i błonami śluzowymi.
Lek Daktarin, puder leczniczy zawiera talk. Należy unikać wdychania pudru, aby zapobiec podrażnieniu dróg oddechowych. Z
tego powodu lek powinien być szczególnie ostrożnie stosowany podczas leczenia niemowląt i dzieci.
Zbyt częste stosowanie leku może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu stosowania leku.
Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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