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Nizoral szampon przeciwłupieżowy 6 ml x 6 sasz
Cena: 17,49 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

6 sasz

Postać

Szampony

Producent

MCNEIL

Rodzaj rejestracji

Lek

Opis produktu
Skład
Substancja czynna: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól
disodowa eteru monolaurylosulfonobursztynowego, dietylamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonioum-zhydrolizowany
zwierzęcy kolagen, dioleinian metyloglukozy makrogolu 120, kwas solny, chlorek sodu, substancje zapachowe, wodorotlenek sodu
imidurea, erytrozyna sodowa (E 127), woda oczyszczona.
Wskazania i działanie
Lek Nizoral&reg; szampon leczniczy, 20mg/g wskazany jest w leczeniu i profilaktyce następujących chorób skóry: łupieży skóry
głowy (złuszczenie się naskórka skóry owłosionej głowy w postaci białych łatwo oddzielających się łusek); łojotokowym
zapaleniu skóry (brązowo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczają się w postaci białych lub żółtych
łusek; łupieżu pstrym (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej).
Pochodna imidazolu, lek przeciwgrzybiczy w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Hamuje biosyntezę ergosterolu,
niezbędnego do budowy błony komórkowej grzyba, co powoduje zmiany jej przepuszczalności i prowadzi do obumarcia komórki.
Ketokonazol działa na dermatofity, drożdżaki (m.in. Pityrosporum ovale) oraz grzyby dimorficzne. Wchłanianie przez skórę zachodzi w
niewielkim stopniu. Lek nie przenika do krwi i nie wywiera działania układowego. Szampon szybko usuwa świąd i łuszczenie się skóry,
zmniejsza przetłuszczanie się włosów i skóry głowy. Wywiera działanie przeciwgrzybicze jeszcze przez kilka dni po umyciu włosów.
Dawkowanie
Szampon Nizoral&reg; w łupieżu zwykłym i łojotokowym zapaleniu skóry stosuje się w następujący sposób:
Okres leczniczy - 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie: 1. Nanieść niewielką ilość szamponu na zainfekowaną skórę (włosy mogą być
uprzednio umyte normalnym szamponem). 2. Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W
przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy. 3. Wcierać szampon w skórę aż do uzyskania piany. 4. Pozostawić
pianę na około 5 minut, a następnie spłukać. 5. Na co dzień można używać zwykłego szamponu. Profilaktyka - raz na dwa tygodnie, tak
jak w okresie leczniczym. Stosowanie szamponu Nizoral&reg; w łupieżu pstrym: Okres leczniczy - raz dziennie przez 5 dni. Profilaktyka -
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przed okresem letnim raz na dobę przez 3 kolejne dni.
Przeciwwskazania
Leku Nizoral&reg; szampon leczniczy, 20mg/g nie należy stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na ketokonazol lub
którykolwiek składnik leku. Nadwrażliwość na lek objawia się zaczerwienieniem i swędzeniem skóry w miejscu kontaktu szamponu ze
skórą.
Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.
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