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MICONAL żel 2% 30g
 

Cena: 20,99 PLN

Opis produktu
 

MICONAL przeciwgrzybiczy żel na skórę

Miconal jest lekiem przeciwgrzybiczym przeznaczonym do stosowania miejscowego, na skórę.

Wskazania:
Stosowany miejscowo:
w grzybiczych zakażeniach skóry i paznokci;
w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie.

Skład:
Substancją czynną leku jest mikonazol.
1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu.
Substancje pomocnicze to: dimetylosulfotlenek, alkohol benzylowy, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, hyaroksypropylo-celuloza.
etanol 96%.

Dawkowanie:
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nakładać cienką warstwę żelu (około 1 mm) na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry dwa razy
na dobę (rano i wieczorem). Na chorobowo zmienioną powierzchnię paznokci żel nakładać raz lub dwa razy na dobę. Po każdym
nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.
Czas leczenia wynosi zwykle 2 do 6 tygodni, w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych.
Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie należy jeszcze kontynuować przez co najmniej 1 tydzień.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie należy stosować leku Miconal:
jeśli pacjent ma uczulenie na mikonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
nie należy stosować na błony śluzowe i zranioną skórę.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, Miconal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane po stosowaniu żelu Miconal pojawiają się bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): nagły
świszczący oddech, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Ze względu na zawartość glikolu propylenowego i dimetylosulfotlenku lek może powodować podrażnienie skóry.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

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