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Neomycinum maść 0,5% 5 g rany uczulenia antybiotyk
 

cena: 12,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 5 gram

Postać maść

Producent KATO

Rejestracja lek

Opis produktu
 

Wskazania

Unguentum Neomycini stosuje się w miejscowym leczeniu ropnych chorób skóry, zwłaszcza wywołanych przez gronkowce (np.
czyraczność, liszajec gronkowcowy), w leczeniu ropnych powikłań alergicznych chorób skóry, w zakażonych niewielkich oparzeniach i
odmrożeniach.

Substancja czynna: neomycinum

Skład

1 g maści zawiera

5 mg neomycyny siarczanu.

Pozostałe składniki to: wazelina biała, parafina ciekła.

ZawartośćUnguentum Neomycini jest jednorodną, białą maścią. Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 5 g maści,
umieszczona wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy przekłuć membranę tuby odwrotną stroną nakrętki. W przypadku saszetki rozerwać
opakowanie; maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.O ile lekarz nie zaleci inaczej, chorobowo zmienione miejsca
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 pokrywać cienką warstwą maści 2 do 4 razy na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni.Po użyciu leku należy umyć ręce.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieżyNie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Unguentum Neomycini:

jeśli pacjent ma uczulenie na neomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

w okresie ciąży i karmienia piersią;

u dzieci w wieku poniżej 12 lat;

jeśli u pacjenta stwierdzono uszkodzenie słuchu;

na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowe lub długotrwale, ze względu na ryzyko
działania uszkadzającego słuch lub nerki;

jednocześnie z lekami działającymi toksycznie na narząd słuchu, nerki lub układ nerwowy;

w podeszłym wieku;

w zaburzeniach czynności nerek;

w zaburzeniach słuchu lub równowagi.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Unguentum Neomycini należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować leku przez dłuższy czas, gdyż powoduje to narastanie oporności bakterii, a także może spowodować nadkażenie
grzybicze.

Lek stosowany miejscowo, zwłaszcza na otwarte rany i przez dłuższy czas, może być ototoksyczny (uszkadzać słuch i narząd
równowagi) i nefrotoksyczny (powodować uszkodzenie nerek).

Działania niepożądane

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

Mogą wystąpić odczyny i podrażnienia skórne, zmiany alergiczne, zaczerwienienia, rumień, obrzęk, świąd, odczyny toksyczne oraz
zmiany o charakterze wypryskowym.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

W trakcie stosowania leku Unguentum Neomycini na skórę, może wystąpić krzyżowa reakcja uczuleniowa neomycyny z paramycyną,
kanamycyną, tobramycyną, amikacyną i izepamycyną.Jednoczesne lub następcze stosowanie doustne lub miejscowe neomycyny i
innych antybiotyków aminoglikozydowych (np. paromomycyny) lub innych leków o możliwym działaniu toksycznym na nerki lub układ
nerwowy (np. bacytracyny, cisplatyny, wankomycyny, amfoterycyny B, polimyksyny B, kolistyny, wariomycyny) jest przeciwwskazane, ze
względu na ryzyko sumowania się toksycznych działań niepożądanych.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
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Stosowanie leku Unguentum Neomycini u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: CHEMA ELEKTROMET

Pozwolenie: MZ 8259
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