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MAXISEPTIC (1mg+0,02g) aerozol do stosowania na skórę
50 ml
 

Cena: 16,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka (1mg+0,02g)/ml

Opakowanie 1 but.a 50ml

Postać aer.na skórę, roztwór

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Octenidini dihydrochl., Phenoxyethanol.

Opis produktu
 

Opis

Kiedy stosować? Jak działa? Co zawiera Jak stosować? Szczegóły produktu

 

Maxi ochrona skóry 

 

Kiedy stosować MaxiSeptic? 

TO AEROZOL NA SKÓRĘ, ROZTWÓR:

stosować przy leczeniu antyseptycznymw obrębie błon śluzowych
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do dezynfekcji skóry przed zabiegami

leczenie antyseptyczne małych,powierzchownych ran

czasowo - wspomaganie leczeniagrzybicy międzypalcowej

 

 

 

 

Jak działa MaxiSeptic? 

Bakteriobójczo1

działanie na zarówno bakterie Gram – dodatnie jak i Gram – ujemne

Grzybobójczo2

skuteczność oktenidyny przeciwko Candida albicans, Epidermophyton floccosum, leczenie grzybicy jest uzupełniające (do terapii
przeciwgrzybiczej)

Przeciwkopierwotniakom1

w tym Trichomonas spp.

 

1. Charakterystyka produktu leczniczego Maxiseptic.

2. Junka A. Nowoczesne antyseptyki – definicje, obszar zastosowania , mechanizmy działania i oporności. Forum Zakażeń 2010; 1(3-4);
43-51.
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MaxiSeptic jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku. 

 

 

  Co zawiera MaxiSeptic?   

Fenoksyetanol: Działanie: zwiększa przepuszczalność błony komórkowej dla jonów potasu.

 

Oktenidyna: Działanie: wchodzi w reakcje ze ścianą komórkową i składnikami błony komórkowej drobnoustrojów, prowadząc tym
samym do zaburzenia czynności komórek.

 

 

 

 

Jak stosować MaxiSeptic? 

Maxiseptic należy nanosić raz na dobę spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Alternatywnie, można również
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spryskać produktem gazik i delikatnie przetrzeć leczony obszar. Aplikacja za pomocą gazików jest metodą preferowaną.

 

W każdym wypadku, po podaniu, należy zawsze zapewnić czas działania wynoszący co najmniej jedną do dwóch minut przed
przystąpieniem do dalszych działań (np. założenia opatrunku). Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury medycznej należy
pozostawić produkt leczniczy Maxiseptic do całkowitego wyschnięcia.

 

W przypadku ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej produkt należy nakładać na
zmienione obszary rano i wieczorem (patrz dawkowanie i sposób podawania). Aby osiągnąć pożądany wynik, należy ściśle przestrzegać
tych instrukcji.

 

Jak dotąd dostępne są wyłącznie dane dotyczące stosowania produktu w sposób ciągły przez nie dłużej niż 14 dni. Dlatego też produktu
leczniczego Maxiseptic nie należy stosować dłużej niż przez 2 tygodnie bez nadzoru lekarza.

 

Dzieci i młodzież. Dawkowanie produktu leczniczego Maxiseptic jest takie samo u dorosłych i dzieci.

 

Sposób podawania: podawanie na skórę. Maxiseptic jest przeznaczony do stosowania na powierzchnię skóry i nie może być podawany,
np. za pomocą strzykawki, do głębokich warstw tkanki. Maxiseptic jest zalecany do stosowania w postaci nierozcieńczonej.
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Zobacz również 

MaxiBiotic jeden lek,3 aktywne składniki 
 

 

Szczegóły produktu 

 

Skład Dawkowanie i sposób podawania Opakowanie Inne informacje 

1 ml roztworu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodorku (Octenidinum dihydrochloridum) i 20 mg fenoksyetanolu (Phenoxyethanolum).

Aerozol na skórę, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny roztwór o charakterystycznym zapachu.

 

Maxiseptic należy nanosić raz na dobę spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Alternatywnie, można również
spryskać produktem gaziki i delikatnie przetrzeć leczony obszar. Aplikacja za pomocą gazików jest metodą preferowaną. W każdym
wypadku, po podaniu, należy zawsze zapewnić czas działania wynoszący co najmniej jedną do dwóch minut przed przystąpieniem do
dalszych działań (np. założenia opatrunku). Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury medycznej należy pozostawić produkt leczniczy
Maxiseptic do całkowitego wyschnięcia. W przypadku ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy
międzypalcowej produkt należy nakładać na zmienione obszary rano i wieczorem. Aby osiągnąć pożądany wynik, należy ściśle
przestrzegać tych instrukcji. Jak dotąd dostępne są wyłącznie dane dotyczące stosowania produktu w sposób ciągły przez nie dłużej niż
14 dni. Dlatego też produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować dłużej niż przez 2 tygodnie bez nadzoru lekarza. Dzieci i
młodzież Dawkowanie produktu leczniczego Maxiseptic jest takie samo u dorosłych i dzieci. Sposób podawania: Podanie na skórę.
Maxiseptic jest przeznaczony do stosowania na powierzchnię skóry i nie może być podawany, np. za pomocą strzykawki, do głębokich
warstw tkanki. Maxiseptic jest zalecany do stosowania w postaci nierozcieńczonej.
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50 ml

250 ml

 

Maxiseptic jest wskazany do: wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek
przed procedurami diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed
cewnikowaniem pęcherza moczowego; leczenia antyseptycznego małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami
niechirurgicznymi; ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej. Maxiseptic jest
przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (np.
śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

Podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23659 wydane przez URPL. Maj 2017.

 

Skład

1 ml roztworu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodorku (Octenidinum dihydrochloridum) i 20 mg fenoksyetanolu (Phenoxyethanolum).

Aerozol na skórę, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny roztwór o charakterystycznym zapachu.

 

 

Stosowanie
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Maxiseptic należy nanosić raz na dobę spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Alternatywnie, można również
spryskać produktem gaziki i delikatnie przetrzeć leczony obszar. Aplikacja za pomocą gazików jest metodą preferowaną. W każdym
wypadku, po podaniu, należy zawsze zapewnić czas działania wynoszący co najmniej jedną do dwóch minut przed przystąpieniem do
dalszych działań (np. założenia opatrunku). Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury medycznej należy pozostawić produkt leczniczy
Maxiseptic do całkowitego wyschnięcia. W przypadku ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy
międzypalcowej produkt należy nakładać na zmienione obszary rano i wieczorem. Aby osiągnąć pożądany wynik, należy ściśle
przestrzegać tych instrukcji. Jak dotąd dostępne są wyłącznie dane dotyczące stosowania produktu w sposób ciągły przez nie dłużej niż
14 dni. Dlatego też produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować dłużej niż przez 2 tygodnie bez nadzoru lekarza. Dzieci i
młodzież Dawkowanie produktu leczniczego Maxiseptic jest takie samo u dorosłych i dzieci. Sposób podawania: Podanie na skórę.
Maxiseptic jest przeznaczony do stosowania na powierzchnię skóry i nie może być podawany, np. za pomocą strzykawki, do głębokich
warstw tkanki. Maxiseptic jest zalecany do stosowania w postaci nierozcieńczonej.

 

 

Opakowanie

50 ml

250 ml

 

 

Inne informacje

Maxiseptic jest wskazany do: wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek
przed procedurami diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed
cewnikowaniem pęcherza moczowego; leczenia antyseptycznego małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami
niechirurgicznymi; ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej. Maxiseptic jest
przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (np.
śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

Podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23659 wydane przez URPL. Maj 2017.
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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-1911-052
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