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Nizoral, krem 2%, 30 g p/grzybiczy lek apteka
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Dawka 20mg/g

Opakowanie 30 gram

Postać Krem

Producent MCNEIL

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

ketoconazolum

Zastosowanie Grzybica, Higiena

Opis produktu
 

Jakie są wskazania do zastosowania leku Nizoral?

Wskazania do stosowania:

Miejscowe leczenie grzybicy skóry tułowia, pachwin, rąk i stóp wywołanych następującymi dermatofitami:

Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum, a także

drożdżycy skóry i łupieżu pstrego (Pityriasis versicolor).

Lek Nizoral, krem jest także zalecany w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry, związanego z obecnością

drożdżaka Pityrosporum ovale.

Substancja czynna: Ketoconazolum

Skład

Substancja czynna

20 mg ketokonazolu

Pozostałe składniki

glikol propylenowy, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, sorbitanu stearynian, polisorbat 60,
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izopropylu myrystynian, sodu siarczyn bezwodny (E 221), polisorbat 80, woda oczyszczona

Jak stosować krem Nizoral?

Lek Nizoral, krem jest przeznaczony do stosowania na skórę u osób dorosłych.

Drożdżyca skóry, grzybica tułowi, pachwin, grzybica rąk i stóp, łupież pstry (Pityriasis versicolor):

zwykle pokrywa się lekiem Nizoral, krem chorobowo zmienione miejsca na skórze oraz skórę bezpośrednio do nich przylegającą raz na
dobę.

Łojotokowe zapalenie skóry:

w zależności od nasilenia objawów zakażenia zwykle stosuje się lek Nizoral, krem na chorobowo zmienione miejsca na skórze raz lub
dwa razy na dobę.

Leczenie należy kontynuować jeszcze przez kilka dni po całkowitym ustąpienia objawów zakażenia.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli nie ma poprawy po 4 tygodniach leczenia, gdyż konieczne jest zweryfikowanie diagnozy.

W trakcie leczenia, w celu zapobieżenia powtórnemu zakażeniu, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Średni czas leczenia:

łupież pstry od 2 do 3 tygodni,

zakażenia drożdżakami od 2 do 3 tygodni,

grzybica pachwin od 2 do 4 tygodni,

grzybica tułowia od 3 do 4 tygodni,

grzybica stóp od 4 do 6 tygodni,

łojotokowe zapalenie skóry od 2 do 4 tygodni.

W łojotokowym zapaleniu skóry lekarz zwykle zaleca leczenie podtrzymujące, polegające na stosowaniu leku Nizoral, krem raz lub dwa
razy w tygodniu.

Kiedy nie należy stosować kremu Nizoral?

Uczulenie (nadwrażliwość) na ketokonazol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Zawartość:

30 g kremu

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MCNEIL

Pozwolenie: MZ R/6701

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Nizoral

Należy unikać kontaktu leku z oczami.
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W przypadku uprzedniego, miejscowego leczenia kortykosteroidami łojotokowego zapalenia skóry, przed zastosowaniem leku Nizoral,
krem, należy stopniowo - w ciągu 2 tygodni - wycofać się z leczenia kortykosteroidami, gdyż w przypadku nagłego zaprzestania ich
stosowania obserwowano nasilenie objawów choroby.

Lek Nizoral, krem zawiera substancje pomocnicze, m.in. glikol propylenowy i alkohol cetylowy.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu stearylowego i cetylowego lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe
zapalenie skóry).

Krem Nizoral podczas ciąży i karmienia piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. W okresie ciąży i karmienia piersią lek Nizoral, krem można stosować tylko
wtedy, gdy stosowanie leku zaleci lekarz, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia
piersią.

Przedawkowanie

Znaczne przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie rumienia, pieczenia skóry i obrzęków. W takim przypadku należy
skontaktować się z lekarzem.

W razie przypadkowego spożycia leku Nizoral, krem należy skontaktować się z lekarzem, gdyż powinno być przeprowadzone
odpowiednie leczenie.

Możliwe skutki uboczne Nizoral

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

W czasie leczenia lekiem Nizoral, krem mogą wystąpić następujące objawy działań niepożądanych leku:

często (u więcej niż 1 na 100 i u mniej niż 1 na 10 pacjentów) rumień i świąd w miejscu podania oraz uczucie pieczenia skóry;

niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 i u mniej niż 1 na 100 pacjentów) w miejscu podania mogą wystąpić krwawienia, uczucie
dyskomfortu i suchości, stan zapalny, podrażnienie, parestezje (przykre wrażenia, najczęściej mrowienia, drętwienia lub zmian
temperatury skóry, tj. uczucie silnego gorąca lub zimna), reakcje w miejscu podania. Niezbyt często może wystąpić nadwrażliwość,
zmiany pęcherzykowe, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, łuszczenie i lepkość skóry.

Po wprowadzeniu leku Nizoral, krem do obrotu bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) występowała pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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