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Lamisilatt 10 mg/1 g, krem, 15 g grzybica skóry, lek
 

cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Dawka 10 mg/g

Opakowanie 15 gram

Postać Krem

Producent glaxosmithkline

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

terbinafinum

Zastosowanie Grzybica

Opis produktu
 

Lamisilatt to preparat na grzybicę do stosowania miejscowego.

Wskazania

Leczenie grzybic:

grzybica stóp,

grzybica podeszwowa stóp (grzybica mokasynowa),

grzybica fałdów skórnych i skóry gładkiej,

łupież pstry,

drożdżyca skóry.

Substancja czynna: Terbinafini hydrochloridum

Skład
Substancja czynna: Pozostałe składniki
Substancją czynną leku Lamisilatt jest terbinafiny chlorowodorek.: sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, sorbitanu monostearynian,
cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, woda oczyszczona.
Sposób użycia
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 Jak postępować podczas leczenia lekiem Lamisilatt krem.

Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:

utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,

wycierać delikatnie, nie trzeć,

unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu leczenia lub rozprzestrzenienie się zakażenia.

Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie

Krem Lamisilatt należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

W przypadku grzybiczej infekcji paznokci (grzybica wewnątrz płytki paznokcia lub pod paznokciem), występującej z przebarwieniem i
zmianą struktury paznokcia (pogrubienie, łuszczenie) należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ lek Lamisilatt NIE jest skuteczny w
leczeniu tego typu infekcji. W takim przypadku należy stosować produkty doustne wydawane z apteki na podstawie recepty lekarskiej.

Lek Lamisilatt jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Sposób stosowania Lamisilat:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

otworzyć hermetycznie zamkniętą tubę,

umyć i osuszyć ręce i chorobowo zmienione miejsca na skórze,

niewielką ilość kremu nanieść na zmienione chorobowo miejsca na skórze, lekko wcierając krem,

po każdorazowym nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce

w przypadku stosowania leku w fałdach skórnych, miejsca te należy przykryć świeżą i czystą gazą, zwłaszcza używając kremu na noc.

Zaleca się poniższy schemat dawkowania:

Grzybica stóp (z wyłączeniem podeszwy i bocznych powierzchni stóp): stosować raz na dobę przez 1 tydzień.

Grzybica podeszwowa stóp (grzybica mokasynowa) (obejmująca podeszwy i boczne powierzchnie stóp): stosować przez 2 tygodnie 2
razy na dobę.

Grzybica fałdów skórnych: stosować raz na dobę przez 1 tydzień.

Grzybica skóry gładkiej: stosować raz na dobę przez 1 tydzień.

Drożdżyca skóry: stosować raz na dobę przez 1 tydzień.

Łupież pstry: stosować raz na dobę przez 2 tygodnie.

Lek Lamisilatt należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany okres czasu, nawet, jeżeli objawy zakażenia ustępują już po kilku
dniach od zastosowania kremu. Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany
regularnie lub będzie stosowany przez czas krótszy niż zalecany. Po zastosowaniu leku Lamisilatt poprawa powinna nastąpić w
przeciągu kilku dni. Po zakończeniu siedmiodniowej terapii lek nadal wykazuje działanie grzybobójcze w skórze. W związku z tym nawet
po zakończeniu leczenia w dalszym ciągu powinna następować poprawa. W razie braku poprawy po 2 tygodniach od rozpoczęcia
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 leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy NIE stosować leku Lamisilatt: jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku

Zawartość:

15 g

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE

Pozwolenie: MZ R/1191

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Lamisilatt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Nie należy stosować lekuLamisilatt w jamie ustnej, nie połykać.

Należy unikać kontaktu leku Lamisilatt z oczami. Jeżeli przypadkowo lek dostanie się do oczu, należy je przemyć bieżącą wodą. W
przypadku, gdy pozostaje dyskomfort w obrębie oczu należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży lek Lamisilatt można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Nie należy stosować leku Lamisilatt w okresie karmienia piersią.

Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym do piersi.

Działania niepożądane

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

Jeżeli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych, które mogą wskazywać na wystąpienie reakcji alergicznej,
należy ZAPRZESTAĆ stosowania leku Lamisilatt oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

trudności w oddychaniu lub przełykaniu,

opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła,

uporczywy świąd występujący z czerwoną wysypką lub guzkami.

Częste działania niepożądane Lamisilatt (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): Łuszczenie skóry, swędzenie

Niezbyt częste działania niepożądane Lamisilatt (mogą wystąpić u 1 na 100 osób: Zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiana
koloru skóry, zaczerwnienie, pieczenie, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.

Rzadkie działania niepożądane Lamisilatt (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób): Suchość skóry, egzema

W przypadku kontaktu leku Lamisilatt z oczami może wystąpić podrażnienie.
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