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Multibiotic maść (5mg+0,01g+0,833mg) 10 saszetek
 

Cena: 15,75 pln

Opis słownikowy

Dawka (5mg+0,01g+0,833mg)/g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 sasz.a 1g

Postać maść

Producent/
Dystrybutor

CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Neomycinum, Bacitracinum, Polymyxini B s

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 10 mg bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 0,833 mg
polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas). Substancje pomocnicze wykazujące działanie biologiczne: propylu
parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), wazelina biała  Wskazania Pierwotne i wtórne bakteryjne
zakażenia skóry (m.in. zakażone niewielkie rany, zakażenia skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń), wywołane przez gronkowce i
paciorkowce oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym Pseudomonas spp. Zapobieganie zakażeniom drobnych ran ciętych, oparzeń, zadrapań,
otarć.  Dawkowanie Miejscowo. Maść nanosić na umytą i osuszoną skórę 2-5 razy dziennie. Uwaga! Nie stosować do oczu, na rany
głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry. Nie zaleca się stosować
dłużej niż 7 dni. Uwaga! Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i
ototoksycznego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy
sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie
zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.  Przeciwwskazania
nadwrażliwość na składniki preparatu ciężka niewydolność nerek uszkodzenia narządu słuchu Bardzo ostrożnie stosować na duże
powierzchnie uszkodzonej skóry (powyżej 20% powierzchni ciała), sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowe; nie stosować
długotrwale ze względu na rozwijającą się oporność bakterii i możliwość toksycznego działania oraz nadkażenia drożdżakami. W ciąży
stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Działania niepożądane Mogą
wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, zaczerwienienie, opuchlizna. Obserwowano miejscowe podrażnienie skóry i
nadkażenia opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami. Stosowanie na duże powierzchnie skóry lub przez dłuższy czas może
prowadzić do uszkodzeń słuchu i schorzeń nerek. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i
zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania,bądź
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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