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Nizoral szamp.leczn. 0,02g/g 60ml(butelka)
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/g

Opakowanie 60 ml (butelka)

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Substancja
czynna

Ketoconazolum

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
Nizoral to produkt leczniczy o działaniu przeciwgrzybiczym do stosowania m.in. w łupieżu skóry głowy, łupieżu pstrym, łojotokowym
zapaleniu skóry.

Skład
Substancją czynną jest: ketokonazol (Ketoconazolum).

1 g szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu.

Substancje pomocnicze: 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.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę.

Leczenie:
łupież pstry: raz na dobę przez 5 kolejnych dni,
łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie.

Profilaktyka:
łupież pstry: raz na dobę przez 3 kolejne dni przez jeden cykl leczenia, przed okresem letnim,
łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: raz na tydzień / 2 tygodnie.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 
Sposób użycia:
Nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę - zazwyczaj 1 saszetka lub garść leku wystarcza do jednorazowego zastosowania
(włosy mogą być uprzednio umyte normalnym szamponem).
Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie
skórę głowy.
Wcierać szampon w skórę aż do uzyskania piany.
Pozostawić pianę na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.
Na co dzień można używać zwykłego szamponu.

Działanie
Nizoral wykazuje działanie przeciwgrzybicze na drożdżaki z rodzaju Malassezia (Pityrosporum).

Wskazania
Leczenie i profilaktyka:
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).
łupieżu pstrego wywołanego przez Pityriasis versicolor (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Nizoral:
w przypadku uczulenia na ketokonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):
rumień, podrażnienie, świąd, odczyn i krosty,
podrażnienie oka, zwiększone wydzielanie łęz,
zapalenie mieszków włosowych, trądzik, utrata włosów, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowa struktura włosa,
wysypka, uczucie pieczenia, łuszczenie naskórka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
pokrzywka,
zmiana barwy włosów,
obrzęk naczynioruchowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podczas stosowanie leku należy unikać kontaktu z oczami.
Łupieżowi i łojotokowemu zapaleniu skóry może towarzyszyć zwiększone wypadanie włosów, co może mieć również miejsce w
przypadku stosowania leku Nizoral.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Pojemność:
60ml

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
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 każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Podmiot odpowiedzialny
Stada Poland Sp. z o.o.
Aleja 3 Maja 6
05-501 Piaseczno

Producent
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel Niemcy
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