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MICONAL 3,29 mg/g, aerozol na skórę 39,5g
 

Cena: 19,90 PLN

Opis produktu
 

MICONAL przeciwgrzybiczy aerozol na skórę

Miconal to aerozol przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę. Dzięki swojej substancji czynnej lek działa na wiele rodzajów grzybów oraz
niektóre bakterie. Postać aerozolu ułatwia stosowanie leku w przypadku grzybicy w trudno dostępnych miejscach.
Wskazania
Miconal jest stosowany miejscowo:
w grzybiczych zakażeniach skóry (grzybica głowy, tułowia, rąk, stóp i między palcami, pach, pachwin),
w zakażeniach mieszanych grzybiczo-bakteryjnych.

Skład:
Substancją czynną jest mikonazolu azotanu (Miconazoli nitras).
1 g zawiesiny zawiera 3,29 mg mikonazolu azotanu.
Substancje pomocnicze: sorbitanu trioleinian (Span 85), lecytyna, izopropylu mirystynian, Drivosol 35 A (mieszanina propanu, butanu,
izobutanu).

Dawkowanie:
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować na chorobowo zmienioną
powierzchnię skóry dwa razy na dobę (rano i wieczorem).
Przed każdym użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.
Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie powinno być jeszcze kontynuowane przez co najmniej 1 tydzień.
Zbyt częste stosowanie leku może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu stosowania leku.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Miconal:
Jeśli pacjent ma uczulenie na mikonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Leku nie należy stosować w leczeniu zakażeń grzybiczych owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę.
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Działania niepożądane:
Jak każdy lek, Miconal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane po stosowaniu aerozolu Miconal pojawiają się bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000). Są to:
pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze, podrażnienie skóry w miejscu stosowania
aerozolu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeśli kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło uczulenie na mikonazol lub inny lek przeciwgrzybiczy, przed zastosowaniem leku należy
skonsultować się z lekarzem.
Miconal w postaci aerozolu przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego na skórę
Należy chronić oczy przed rozpylaną substancją. W razie przedostania się zawiesiny do oczu, należy je dokładnie przemyć letnią wodą.
Skrajnie łatwopalny aerozol.

Stosowanie innych leków:
Pacjenci przyjmujący doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) muszą zachować ostrożność.
Działanie i objawy niepożądane niektórych innych leków (np. doustnych leków przeciwcukrzycowych i fenytoiny – lek o działaniu
przeciwdrgawkowym i przeciwarytmicznym), w przypadku ich jednoczesnego stosowania z lekiem Miconal mogą się nasilić.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
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