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ALTABACTIN maść 20 g
 

Cena: 11,63 PLN

Opis słownikowy

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Wskazania

Preparat złożony, zawierający antybiotyki (bacytracynę, neomycynę), stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń
bakteryjnych.(jak np. zakażone niewielkie rany, zakażenie skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń).  

 

Działanie

Obie substancje czynne działają przeciwbakteryjnie, lecz wykazują różne, wzajemnie uzupełniające się, mechanizmy działania.
Bacytracyna jest antybiotykiem polipeptydowym o działaniu bakteriobójczym. Powoduje uszkodzenie ściany komórkowej bakterii.
Stosowane wyłącznie miejscowo. Neomycyna to antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Mechanizm działania neomycyny, wspólny dla
całej grupy aminoglikozydów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Skojarzone działanie 2 antybiotyków zapewnia
szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego preparatu i zmniejsza ryzyko pojawienia się szczepów opornych. Neomycyna
stosowana miejscowo na nieuszkodzoną skórę praktycznie nie wchłania się do krwi, jednakże w przypadku uszkodzeń skóry,
stosowania długotrwałego lub na dużym obszarze może wykazywać działanie ogólnoustrojowe. Bacytracyna nie wchłania się
z powierzchni skóry lub błon śluzowych.  

 

Sposób użycia

Podanie miejscowe.  
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Altabactin stosuje się zwykle od 2 lub 3 razy na dobę. Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na
skórze i w razie konieczności przykryć opatrunkiem. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni.  

Nie należy stosować neomycyny w dawce większej niż 1 g na dobę (co odpowiada 200 g maści Altabactin).  

Dzieci Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.   

 

Ważne

Przeciwwskazania:Nie można stosować preparatu jeżeli osoba uczulona(wykazuje nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu
lub na inne antybiotyki aminoglikozydowe.Preparatu nie należy stosować na duże powierzchnie skóry lub błon śluzowych, na ciężkie
uszkodzenia skóry ani długotrwale (ryzyko działań nefrotoksycznych i ototoksycznych z utratą słuchu włącznie).Nie stosować u osób
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami procesów wydalania pochodzenia sercowego oraz u osób z uszkodzeniem
narządu słuchu (przedsionka lub ślimaka).Nie stosować do oczu, na błony śluzowe, na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany
chorobowe, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry.Nie stosować do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku
perforacji błony bębenkowej.

 

Skład

1 g maści zawiera 250 IU bacytracyny ( Bacitracinum) w postaci bacytracyny cynkowej i 5 mg neomycyny ( Neomycinum) w postaci
neomycyny siarczanu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lanolina.  
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