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NIZORAL SZAMPON 60ML
 

cena: 27,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/1g

Kategoria Lek

Opakowanie 60 ml

Postać szampon leczniczy

Producent Janssen Pharmaceutica

Substancja
czynna

Ketokonazol (Ketoconazolum)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Skład:
Substancje czynne:
1 g szamponu leczniczego 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

Działanie:
Nizoral w postaci szamponu leczniczego jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na skórę.

Wskazania:
Lek Nizoral, szampon leczniczy jest wskazany w leczeniu i profilaktyce następujących chorób skóry, wywołanych przez drożdżaki z
rodzaju Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum):
- łupieżu owłosionej skóry głowy (złuszczanie się naskórka owłosionej skóry głowy w postaci białych łatwo oddzielających się łusek)
- łojotokowego zapalenia skóry (brązowawo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczają się w postaci białych lub
żółtych łusek)
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łupieżu pstrego wywołanego przez Pityriasis versicolor (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej)

Przeciwwskazania:
Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ketokonazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nizoral,
szampon leczniczy.

Dawkowanie:
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Nizoral, szampon leczniczy zwykle stosuje się w następujący sposób:
1. Nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę - zazwyczaj 1 saszetka lub garść leku wystarcza do jednorazowego
zastosowania (włosy mogą być uprzednio umyte normalnym szamponem).
2. Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć
jedynie skórę głowy.
3. Wcierać szampon w skórę aż do uzyskania piany.
4. Pozostawić pianę na na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.
5. Na co dzień można używać zwykłego szamponu.

Leczenie:
Łupież pstry: stosować raz na dobę przez 5 kolejnych dni.
Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

Profilaktyka:
Łupież pstry: stosować raz na dobę przez 3 kolejne dni przez jeden cykl leczenia, przed okresem letnim.
Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Działania niepożądane:
Mogą wystąpić reakcje miejscowe, jak pieczenie, swędzenie, podrażnienie, a także objawy przetłuszczania bądź wysuszania włosów.
W rzadkich przypadkach, głównie u pacjentów z chemicznie zniszczonymi lub z siwymi włosami było obserwowane odbarwienie
włosów.
Po wprowadzeniu leku na rynek bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) występowały reakcje
nadwrażliwości, łysienie, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry, suchość skóry, odczyny w miejscu podania.

Uwagi:
Ciąża i karmienie piersią
Nizoral, szampon leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie
konieczne. 
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