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PIROLAM 1% żel 20 g
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaPIROLAM 1% żel 20 gPirolam jest lekiem przeciwgrzybiczym przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę.Lek
stosuje się w:• leczeniu grzybic skóry gładkiej,• leczeniu grzybic skóry owłosionej,• leczeniu grzybic stóp,• leczeniu grzybic
podudzi.Grzybica skóry gładkiej – może występować na całym ciele, najczęściej spotykana jest na nieowłosionej skórze głowy, szyi,
twarzy oraz ramionach. Charakterystyczne są obrączkowate ogniska o zabarwieniu różowym do czerwonego. Pokryte są one grudkami i
łuskami, szerzą się obwodowo i wykazują skłonność do ustępowania w części środkowej.Grzybica skóry owłosionej – występuje na
skórze owłosionej w postaci dużych, okrągłych ognisk, które charakteryzują się złuszczaniem skóry i ułamanymi włosami lub w postaci
szarożółtych strupów wrośniętych w skórę.Grzybica stóp – występuje na jednej lub dwóch stopach, najczęściej pomiędzy palcami.
Pojawia się także na podeszwie stopy (podbiciu). Zmiany grzybicze między palcami cechuje maceracja (złuszczanie). Zmiany te mogą
mieć także charakter pęcherzykowy. Do nagłych zaostrzeń z wysiewem licznych pęcherzyków i pęcherzy dochodzi przeważnie podczas
upałów. Swędzenie, ból, stan zapalny, wysiew pęcherzyków mogą mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo utrzymującej
się grzybicy stóp należy koniecznie zwrócić się do lekarza, gdyż może dochodzić do zakażenia paznokci. Leku Pirolam nie stosuje się w
leczeniu grzybicy paznokci.Grzybica podudzi – objawami są grudki w okolicy mieszków włosowych, a włosy są ułamane przy
powierzchni skóry.W przypadku wątpliwości odnośnie przyczyny zakażenia przed zastosowaniem leku należy zwrócić się po poradę do
lekarza.DziałanieLek ten działa na występujące na skórze grzyby zwane dermatofitami, grzyby drożdżopodobne, pleśnie, mieszane
zakażenia grzybicze. 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.Sposób użyciaStosowanie u dorosłych i dzieci w
wieku powyżej 6 lat:• Lek stosuje się miejscowo na skórę.• Zwykle lek Pirolam stosuje się 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 10 dni po ustąpieniu
zmian chorobowych.Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.Nie stosować opatrunków i
plastrów.WażnePrzed rozpoczęciem stosowania leku Pirolam należy koniecznie zwrócić się do lekarza:• jeśli pacjent ma cukrzycę,
zaburzenia krążenia w dłoniach i stopach, zaburzenia odporności (np. zakażenia HIV, pacjenci po transplantacji, pacjenci leczeni
jednocześnie kortykosteroidami, pacjenci z nawracającym lub długotrwale utrzymującym się półpaścem lub opryszczką);• jeśli pacjent
ma choroby skóry, np. łuszczycę lub inne przewlekłe choroby skóry.Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na
skórę.Swędzących, zakażonych miejsc nie należy drapać.Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem.SkładSubstancją czynną leku
jest cyklopiroks z olaminą. Każdy gram żelu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, metylu
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parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, glicerol, karbomer, trolamina, woda oczyszczona.
 

Galeria
 

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/

