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Maxibiotic maść 3,5j.m.+5000j.m.+40 5g
 

cena: 12,10 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka (5mg+5000j.m.+400j.m.)/g

Opakowanie 5 g

Postać maść

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Neomycini sulfas, Polymyxini B sulfas,
Bacitracinum zincum

Opis produktu
 

Wskazania:

Lek stosuję się na drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzenia i owrzodzenia skóry.

Działanie:

Przeciwbakteryjne.

Skład:

1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu, 5000 IU polimyksyny B siarczanu oraz 400 IU
bacytracyny cynkowej. 

Substancja pomocnicza: wazelina biała.

Sposób użycia:

Stosować od 2 do 5 razy na dobę, miejscowo na zmienione chorobowo miejsce. Preparat
można stosować do 7 dni po tym czasie należe zaprzestać stosowania. Stosowanie preparatu
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na to samo miejsce można rozpocząć dopiero po upływie 3 miesięcy.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracynę cynkową lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia słuchu. Do oczu. Na głębokie lub kłute rany,
ciężkie oparzenia, duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe,
ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krążenia ogólnego i wywoływania
ogólnoustrojowych działań niepożądanych (ototoksyczność, nefrotoksyczność). Dzieci do 12
lat.

Interakcje:

Równoczesne zastosowanie z doustnie podawaną neomycyną może nasilić ryzyko
wystąpienia nadwrażliwości. Nie należy stosować produktu leczniczego jednocześnie z lekami
mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, takimi jak silnie działające diuretyki (np.
furosemid, kwas etakrynowy). Te leki podawane jednocześnie z aminoglikozydami zwiększają
ich stężenie we krwi, co nasila ryzyko powstawania zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która
może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania produktu leczniczego. Podczas
jednoczesnego stosowania doustnie lub miejscowo antybiotyków aminoglikozydowych lub
innych leków o potencjalnym działaniu nefro- lub neurotoksycznym, może wystąpić
sumowanie działań niepożądanych.

Działania niepożądane:

Częstość występowania działań niepożądanych nie może być określona na podstawie
dostępnych danych. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zakażenie opornymi szczepami
bakterii lub grzybów. Zaburzenia układu immunologicznego: miejscowe objawy
nadwrażliwości (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia).
Zaburzenia ucha i błędnika: ototoksyczność. Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
nefrotoksyczność.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe: 

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ leki niewłaściwie stosowane mogą
zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.
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