
 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
 

Nizoral szamp.leczn. 0,02g/g 100ml
 

cena: 36,24 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,02 g/g

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać szamp.leczn.

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Substancja
czynna

Ketoconazolum

Opis produktu
 

Wskazania:

Przeznaczony do leczenia i profilaktyki w chorobach skóry wywołanych przez drożdżaki z
rodzaju Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum) takich jak:

łupież owłosionej skóry głowy,
łojotokowe zapalenia skóry, 
łupież pstry (wywołanego przez Pityriasis versicolor).

 

Działanie:

Przeciwgrzybicze.

Sposób użycia:

Do stosowania miejscowego na skórę. Produkt leczniczy stosuje się u młodzieży (>12 lat) oraz
osób dorosłych. Zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub owłosioną skórę głowy należy
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umyć produktem. Produkt w postaci szamponu leczniczego i pozostawić go na skórze przez
3-5 min, a następnie spłukać. Zazwyczaj 1 saszetka lub garść szamponu wystarcza do
jednorazowego zastosowania. 

Łupież pstry: stosować raz/dobę przez 1 dzień. 
Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować 2x/tydz przez 2-4 tyg. 
Profilaktyka:  Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować raz/tydz. lub
raz/2 tyg. 

 

Skład:

1 g szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu.

Substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru
monolaurylosulfonobursztynowego, dietanolamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego,
laurdimonium - zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, makrogolu 120 metyloglukozodioleinian,
kompozycja zapachowa, sodu chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony,
erytrozyna sodowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. 

Działania niepożądane:

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): rumień,
podrażnienie, świąd, odczyn i krosty, podrażnienie oka, zwiększone wydzielanie łęz, zapalenie
mieszków włosowych, trądzik, utrata włosów, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry,
nieprawidłowa struktura włosa, wysypka, uczucie pieczenia, łuszczenie naskórka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
pokrzywka, zmiana barwy włosów, obrzęk naczynioruchowy.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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