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MAXIBIOTIC maść 5 g
 

Cena: 10,70 PLN

Opis słownikowy

Producent EMO-FARM SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

CHRONI PRZEDZAKAŻENIEM RANY

 

Czy wiesz, że… Jak działa MaxiBiotic? Kiedy stosować MaxiBiotic? Dlaczego wybrać MaxiBiotic? Szczegóły produktu

 

Czy wiesz, że... 

Otarcia zadrapania, a nawet drobne rany otwierają drogę groźnym bakteriom.
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Aby zapobiec zakażeniom, zastosuj maść MaxiBiotic z trzema aktywnymi składnikami antybiotyków:

 

 

Jak działa MaxiBiotic? 

MaxiBiotic to lek w formie maści, która:

chroni ranę walczy z zakażeniem ułatwia gojenie  

 

Optymalne opakowanie: wielość opakowania wystarczyna kilkadziesiąt aplikacji/ terapii kupujesz tyle leku,ile potrzebujesz  

* Neomycyna wykazuje aktywność in vitro wobec bakterii: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis,
Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella spp.,
Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus indolo dodatni, Salmonella spp., Shigella spp., Pseudomonas aeruginosa. ** Polimyksyna B
wykazuje aktywność in vitro wobec bakterii: Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus
influenzae, Bordetella pertussis, Salmonella spp., Shigella spp.,Acinetobacterspp., Legionella pneumophila. *** Bacytracyna wykazuje
aktywność in vitro wobec bakterii: Gram dodatnie: gronkowce, paciorkowce, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Gram ujemne:
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Fusobacterium, Haemophilus Influenzae.

 

 

Kiedy stosować MaxiBiotic? 

Maść MaxiBiotic jest najczęściej polecanado stosowania w przypadku drobnych urazów takich jak:
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otarcia

zadrapania

drobne ranyi skaleczenia

ukąszenia

owrzodzenia

oparzenia

 

 

 

Dlaczego wybrać MaxiBiotic? 

To efektywna i nowoczesna alternatywa dla środków dezynfekujących
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MaxiBiotic

Działanie:

silneprzeciwbakteryjne,ochronne na ranę;

Skuteczność przeciwbakteryjna

wykazano szerokie spektrum działaniana bakterie:- gram - dodatnie,- gram - ujemnie;

Uwagipraktyczne:

łatwa do rozprowadzeniamaść na podłożuwazeliny, bezwonna,nie barwiąca skóry aniodzieży, nie szczypie.

 

 

 

 

Zobacz również: 

MaxiSeptic aerozol na skórę, roztwór

 

  

50 ml

KUP TERAZ
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250 ml

KUP TERAZ

 

 

 

Szczegóły produktu 

 

Skład Dawkowanie i sposób podawania Opakowanie Inne informacje 

1 g maści zawiera: 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz 400
j.m. bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum).

Substancja pomocnicza: wazelina biała.

 

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowo na skórę.

Należy oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością leku. Lek Maxibiotic należy nakładać na chorobowo zmienioną chorobowo
powierzchnię skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce nałożenia maści można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte.

Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni.

Po zakończeniu leczenia, nie należy ponownie stosować leku przed upływem 3 miesięcy.

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego.

 

1 tuba po 5 g
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Nie należy stosować leku: - w nadwrażliwości na substancje czynne, tj. neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracynę
cynkową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, - w przypadku zaburzeń słuchu, - do oczu, - na głębokie lub kłute rany, ciężkie
oparzenia, duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji
czynnych do krążenia ogólnego i wywoływania ogólnoustrojowych działań niepożądanych (ototoksyczność, nefrotoksyczność), - u dzieci
w wieku do 12 lat.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie
stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska Tel. + 420
2347196601 e-mail: cech.info@valeant.com

Wytwórca EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów e-mail: emo-farm@valeant.com tel. + 48/42/212 80 85

 

Skład

1 g maści zawiera: 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz 400
j.m. bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum).

Substancja pomocnicza: wazelina biała.

 

 

Sposób stosowania
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Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowo na skórę.

Należy oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością leku. Lek Maxibiotic należy nakładać na chorobowo zmienioną chorobowo
powierzchnię skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce nałożenia maści można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte.

Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni.

Po zakończeniu leczenia, nie należy ponownie stosować leku przed upływem 3 miesięcy.

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego.

 

 

Opakowanie

1 tuba po 5 g

 

 

Inne informacje

Nie należy stosować leku: - w nadwrażliwości na substancje czynne, tj. neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracynę
cynkową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, - w przypadku zaburzeń słuchu, - do oczu, - na głębokie lub kłute rany, ciężkie
oparzenia, duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji
czynnych do krążenia ogólnego i wywoływania ogólnoustrojowych działań niepożądanych (ototoksyczność, nefrotoksyczność), - u dzieci
w wieku do 12 lat.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie
stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska Tel. + 420
2347196601 e-mail: cech.info@valeant.com

Wytwórca EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów e-mail: emo-farm@valeant.com tel. + 48/42/212 80 85
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nr Max-PL-1910-125

 

 

 
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

