
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

NIZORAL leczniczy szampon przeciwłupieżowy 100 ml,
łupież
 

Cena: 27,89 PLN

Opis słownikowy

Producent JANSSEN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaNIZORAL leczniczy szampon przeciwłupieżowy 100 mlNizoral w postaci szamponu leczniczego jest lekiem
przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję czynną ketokonazol.DziałanieLek Nizoral, szampon
leczniczy jest wskazany w leczeniu i profilaktyce następujących chorób skóry,wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia
(wcześniej nazywane Pityrosporum):– łupieżu owłosionej skóry głowy (złuszczanie się naskórka owłosionej skóry głowy w postaci
białych łatwo oddzielających się łusek).– łojotokowego zapalenia skóry (brązowawo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy,
które złuszczają się w postaci białych lub żółtych łusek).Lek Nizoral, szampon leczniczy wskazany jest także w leczeniu:– łupieżu
pstrego wywołanego przez Pityriasis versicolor (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej).Sposób użyciaTen lek należy zawsze
stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę u młodzieży (powyżej 12 lat) oraz osób
dorosłych.DawkowanieO ile lekarz nie zaleci inaczej lek Nizoral, szampon leczniczy zwykle stosuje się jak opisano poniżej.1. Nanieść
niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę - zazwyczaj 1 saszetka lub garść leku wystarczado jednorazowego zastosowania (włosy
mogą być uprzednio umyte normalnym szamponem).2. Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na
skórze. W przypadkudługich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy.3. Wcierać szampon w skórę aż do uzyskania piany.4.
Pozostawić pianę na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.5. Na co dzień można używać zwykłego szamponu.Leczenie:Łupież
pstry: stosować raz na dobę przez jeden dzień.Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować dwa razy w tygodniu przez 2
do 4 tygodni.Profilaktyka:Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.W razie
jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.DzieciNie należy
stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku Nizoral, szampon leczniczy u niemowląt i dzieci
w wieku poniżej 12 lat nie zostało ustalone.WażneJak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.W czasie leczenia lekiem Nizoral, szampon leczniczy mogą wystąpić następujące objawy działań niepożądanych
leku:Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 i mniej niż 1 na 100 pacjentów) w miejscu podania mogą wystąpić:rumień, podrażnienie,
nadwrażliwość, świąd, odczyn i krosty. Niezbyt często może wystąpić podrażnienie oka i zwiększone wydzielanie łez oraz
nadwrażliwość, zapalenie mieszków włosowych, trądzik, utrata włosów, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowa
strukura włosa, wysypka, uczucie pieczenia i zaburzenia skóry, łuszczenie naskórka oraz zaburzenia smaku.Po wprowadzeniu leku
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Nizoral, szampon leczniczy do obrotu bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) występowała pokrzywka, obrzęk
naczynioruchowy oraz zmiany barwy włosów.SkładSubstancją czynną leku jest ketokonazol.1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg
ketokonazolu.Inne składniki leku to: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru monolaurylosulfonobursztynowego,
dietanolamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium - zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, makrogolu 120
metyloglukozodioleinian, kompozycja zapachowa, sodu chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, erytrozyna
sodowa, woda oczyszczona.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

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

