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Altabactin, maść, 20 g
 

Cena: 22,59 zł

Opis słownikowy

Postać maść

Producent Sandoz

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Bacytracyna, Neomycyna

Opis produktu
 

Opis Altabactin, maść, 20 g

Maści Altabactin nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku. Nie należy stosować na duże
powierzchnie skóry, zaburzenia czynności serca lub nerek, uszkodzenie narządu słuchu, nie stosować do oczu i na błony śluzowe, nie
stosować na rany głębokie lub sączące. Nie należy stosować na ciężkie oparzenia, u dzieci w wieku poniżej 12 lat, w trakcie ciąży i
laktacja.

Działanie Altabactin, maść, 20 g

Altabactin maść wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Jest to lek wykorzystywany w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń na
małych obszarach skóry.

Skład Altabactin, maść, 20 g

Substancjami czynnymi są bacytracyna (Bacitracinum) w postaci bacytracyny cynkowej i neomycyna (Neomycinum) w postaci
neomycyny siarczanu.

1 gram maści zawiera 250 j.m. bacytracyny w postaci bacytracyny cynkowej i 5mg neomycyny w postaci siarczanu neomycyny.

Substancje pomocnicze: lanolina, parafina ciekła.
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Dawkowanie Altabactin, maść, 20 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować od 2 do 3 razy na dobę.
Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze. W razie potrzeby można przykryć opatrunkiem.

Nie stosować dłużej niż 7 dni.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Informacje dodatkowe Altabactin, maść, 20 g

Uwaga! Nastąpiła zmiana nazwy leku z Baneocin na Altabactin. Skład preparatu nie uległ zmianie.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
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