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Undofen Max Spray grzybica stóp aerozol na skórę, 30 ml
 

Cena: 30,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać aer.na skór., roztw.

Producent PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Terbinafinum

Opis produktu
 

Wygodny w zastosowaniu lek zawierający substancję czynną terbinafinę, która działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów
wywołujących schorzenia skóry. Spray na grzybicę skóry likwiduje nieprzyjemne objawy takie jak świąd, nieprzyjemny zapach i ból
odczuwany wskutek pękania skóry.

Składniki:
Substancja czynna: 1 g roztworu zawiera: substancję czynną: terbinafiny chlorowodorek 10 mg

Substancje pomocnicze: makrogolu eter cetostearylowy, glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona

Wskazania:
- zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity - grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej.
- łupież pstry

Stosowanie:
Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę. 

Przed pierwszym użyciem zanim pojawi się płyn konieczne jest kilkukrotne naciśniecie pompki.

Przed zastosowaniem leku dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony produkt.

Niewielką ilość płynu rozpylić na chorobowo zmienione miejsce na skórze i wokół niego.

W miejscach wrażliwych lek należy stosować ostrożnie, zawarty w nim alkohol może bowiem podrażnić skórę. 

Po zastosowaniu dokładnie umyć ręce.
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Preparatu nie stosuje się na skórę twarzy.

Dawkowanie:
Dorośli (powyżej 18 roku życia) - 1 raz na dobę przez 7 dni - w przypadku grzybicy stóp, fałdów skórnych oraz skóry gładkiej lub 2 razy na
dobę przez 7 dni - lecząc łupież pstry. 

Pacjenci w podeszłym wieku - nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Opakowanie: 30 ml

Podmiot odpowiedzialny
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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