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MYCONAFINE 1% krem przeciwgrzybiczny 15g
 

Cena: 9,19 PLN

Opis słownikowy

Producent AXXON SP.Z.O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

 MYCONAFINE 1% krem przeciwgrzybiczny 15g

 

Wskazania

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity z rodzaju Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T.
violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum (np. grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica tułowia).
Drożdżakowe zakażenia skóry wywołane przez rodzaj Candida (np. Candida albicans). Łupież pstry.  

 

Działanie

Lek przeciwgrzybiczny do stosowania miejscowego. Terbinafina jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. W
małym stężeniu, terbinafina działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od
gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie. Terbinafina zakłóca wybiórczo wczesną fazę biosyntezy steroli grzybów. Prowadzi to
do niedoboru ergosterolu i do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu, co powoduje śmierć komórek grzybów. Terbinafina działa
przez hamowanie epoksydazy skwalenu w ścianie komórkowej grzybów. Enzym epoksydaza skwalenu nie jest związany z układem
cytochromu P450. Po podaniu na skórę u ludzi, mniej niż 5% dawki przenika do organizmu. Z tego względu działanie ogólnoustrojowe
terbinafiny po podaniu na skórę jest niewielkie. Po 7-dniowym zastosowaniu leku stężenie terbinafiny w zmienionej chorobowo warstwie
rogowej naskórka, większe od stężenia wykazującego działanie przeciwgrzybicze, utrzymuje się przez przynajmniej 7 dni po
zaprzestaniu leczenia.  
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Sposób użycia

Miejscowo, na skórę. Dorośli i dzieci >12 lat. Grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, drożdżyca skóry, grzybica tułowia: raz na dobę
przez 1 tydzień. Łupież pstry: raz na dobę przez 2 tyg. Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry,
na którą będzie nanoszony lek. Cienką warstwę kremu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i okolice, a następnie
lekko wcierać. Jeżeli preparat jest stosowany w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), to
miejsca na które naniesiono krem można przykryć gazą, zwłaszcza na noc. Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po
kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Jeśli po 2 tygodniach od
rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy stanu chorego, należy zweryfikować diagnozę.  

 

Skład:

1 g kremu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny.
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