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Maxibiotic maść (3,5j.m.+5000j.m.+40 5 g
 

Cena: 19,22 pln

Opis słownikowy

Dawka (5mg+5000j.m.+400j.m.)/g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 5 g

Postać maść

Producent/
Dystrybutor

ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Neomycini sulfas, Polymyxini B sulfas, B

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancjami czynnymi są: neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracyna cynkowa. 1 g maści zawiera 5 mg
neomycyny siarczanu, 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu oraz 400 j.m. bacytracyny cynkowej. inne składniki leku: wazelina biała.  
Wskazania Lek Maxibiotic stosuje się przy drobnych ranach (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzeniach i owrzodzeniach skóry.  
Działanie Maxibiotic ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Substancje czynne to trzy antybiotyki o uzupełniającym się
zakresie działania przeciwbakteryjnego, wobec bakterii będących przyczyną większości zakażeń skóry.  Dawkowanie Lek do stosowania
miejscowego na skórę. Oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością leku. Lek Maxibiotic należy nakładać na chorobowo
zmienioną powierzchnię skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce to po nałożeniu leku można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić
nieosłonięte.  Przeciwwskazania * jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na neomycynę, polimyksynę B, bacytracynę lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Maxibiotic * jeśli u pacjenta występują zaburzenia słuchu (w takim przypadku po zastosowaniu leku może
pojawić się działanie szkodliwe na słuch) * na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz
na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krwi i wywołania ogólnoustrojowych działań
nieporządanych (działanie szkodliwe na słuch, nerki) * do oczu * u dzieci w wieku do 12 lat  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z
ulotką dołączoną do opakowania ,bądż skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą ,gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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