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Undofen Max krem 0,01 g/g 15 g (tuba)
 

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Kategoria Lek

Opakowanie 15 g (tuba)

Postać krem

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O

Substancja
czynna

Terbinafina

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Undofen Max to lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę. Lek zawiera substancję czynną chlorowodorek terbinafiny, który działa
przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów wywołujących schorzenia skóry u ludzi. UNDOFEN MAX działa grzybobójczo na dermatofity,
pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje
wzrost grzybów).

Wskazania do stosowania leku Undofen Max:

- Zakażenia grzybicze skóry: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej.
- Łupież pstry.

Przeciwwskaznaia: nie należy stosować leku nadwrażliwości na terbinafinę lub którykolwiek ze składników leku.

Sposób użycia: Lek UNDOFEN MAX w postaci kremu można stosować raz lub dwa razy na dobę. Przed nałożeniem kremu UNDOFEN
MAX należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on nanoszony.

Następnie należy nanieść cienką warstwę kremu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, i lekko wcierać. Jeżeli zmiany
chorobowe znajdują się w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), można nałożyć
dodatkowo opatrunek z gazy, zwłaszcza na noc.

Czas leczenia: dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej - 7 dni.
Łupież pstry - 14 dni.

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia
grozi nawrotem choroby.
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Jeśli po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy, należy zwrócić się po poradę do lekarza.

Skład (1 gram kremu): terbinafiny chlorowodorek 10 mg.

Podmiot odpowiedzialny:
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
W. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
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