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PIROLAM 1% zawiesina na skórę 20 g
 

Cena: 17,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 20 g (tuba)

Postać zaw.na skórę

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ciclopiroxum

Opis produktu
 

WskazaniaPIROLAM 1% zawiesina na skórę 20 gSubstancją czynną leku Pirolam jest cyklopiroks z olaminą.Pirolam jest lekiem
przeciwgrzybiczym przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę.Lek ten działa na występujące na skórze dermatoffity, grzyby
drożdżopodobne, Aspergillus fumigatus oraz niektóre bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne.Ma on również działanie przeciwzapalne,
co jest istotne szczególnie wtedy, gdy grzybicy towarzyszy stan zapalny. Do skóry lek przenika poprzez naskórek, mieszki włosowe i
gruczoły łojowe.DziałanieLeczenie grzybic skóry gładkiej, owłosionej, grzybic stóp, paznokci, podudzia spowodowanych
przez:Trichophyton rubrumTrichophyton mentagrophytesEpidermophyton floccosumMicrosporum canisMicrosporum gypseumCandida
albicansCandida tropicalis-Candida kruseiCandida parapsilosisCryptococcus neoformansAspergillus fumigatusMalassezia furfur
(dawniej Pityrosporum ovale).Zakażenia niektórymi bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz mykoplazmami.Sposób
użyciaLek Pirolam należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należ skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą.Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku po wyże 6 latLek stosuje się miejscowo na skórę.Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej,
zwykle lek Pirolam stosować 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia.Leczenie
należy prowadzić aż do ustąpienia objawów chorobowych. Optymalny czas leczenia wynosi 3 tygodnie. Aby zapobiec nawrotowi
choroby zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres do 10 dni po ustąpieniu zmian chorobowych.Jeśli objawy nie ustąpią po 4
tygodniach, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.WażneNie stosować opatrunków i plastrów; wyjątek stanowi grzybica
paznokci. W grzybicy paznokci zawiesinę należy nanieść na zmienione chorobowo miejsca i zastosować opatrunek
zamknięty.PrzeciwwskazaniaNie stosować leku PirolamJeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.Jeśli pacjent ma grzybicze zapalenie oka, okolic oczu lub pochwy.Działania niepożądaneJak każdy lek, lek Pirolam
może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Może wystąpić pieczenie oraz podrażnienie skóry, rumień,
świąd, obrzęk (u 1 do 4 % pacjentów).Lek Pirolam zawiera glikoi propylenowy i alkohol cetostearylowy. Lek może powodować
podrażnienia skóry, miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).Ostrzeżenia i środki ostrożnościPo myciu i kąpieli
miejsca chorobowo zmienione należy dokładnie osuszyć.Odzież stykającą się ze zmienioną chorobowo skórą, ręczniki i gąbki należy
zmieniać codziennie i prać w temperaturze 90°C (zaleca się używanie ręczników jednorazowych).Lek należy przechowywać w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.Nie przechowywać w lodówce ani nie
zamrażać.Stosowanie innych lekówNależy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Ciąża i karmienie piersiąW okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
należy skontaktować się z lekarzem.Stosowanie leku u dzieci i młodzieżyLeku nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej
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6 lat.SkładSubstancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą.1 g zawiesiny na skórę zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.Pozostałe
składniki to: glikol propylenowy, alkohol benzylowy, alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, kwas mlekowy, makrogolu eter
cetostearylowy, woda oczyszczona.
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