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Daktarin, 20 mg/g krem, 15 g
 

Cena: 31,49 zł

Opis słownikowy

Marka Daktarin

Postać krem

Producent McNeil

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Mikonazol

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Daktarin, 20 mg/g krem, 15 g

Krem Daktarin to lek przeciwgrzybiczy. Produkt leczniczy zawiera mikonazol, działający m. in. na dermatofity, drożdżaki oraz pałeczki i
ziarenkowce bakterii Gram-dodatnich. Krem stosuje się w przypadku grzybic skóry głowy, tułowia, rąk czy pachwin oraz w stopie
sportowca. Daktarin można również stosować w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie, jako np. krem na pieluszkowe zapalenie
skóry.

Skład Daktarin, 20 mg/g krem, 15 g

Substancj? czynn? jest: mikonazol (Miconazoli nitras).

1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu.

Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E 320), kwas benzoesowy (E 210),
parafina ciek?a, makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo 6 i makrogolo 32 glikolu
stearynian, woda oczyszczona.
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Działanie Daktarin, 20 mg/g krem, 15 g

Daktarin zawiera mikonazol o działaniu przeciwgrzybiczym, który wykazuje swoją aktywność przeciw dermatofitom, drożdżakom.
Wykazuje również działanie przeciwbakteryjne na bakterie Gram-dodatnie (pałeczki i ziarenkowce). Łagodzi świąd skóry, który
towarzyszy zakażeniom dermatofitami i drożdżakami.

Wskazania Daktarin, 20 mg/g krem, 15 g

grzybicze zaka?enia skóry wywo?ane dermatofitami, dro?d?akami, innymi
grzybami (grzybica g?owy, tu?owia, r?k; grzybica pachwin; grzybica
mi?dzypalcowa stóp - stopa sportowca),
grzybice wtórnie zaka?one przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry).

Dawkowanie Daktarin, 20 mg/g krem, 15 g

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta
lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje si? miejscowo na skór?.
Czas leczenia wynosi zwykle 2-6 tygodni (w zale?no?ci od umiejscowienia i
nasilenia zmian).
Po ust?pieniu objawów, lek stosuje si? przez okres co najmniej 1 tygodnia.

Lek stosuje si? 2 razy na dob?, na miejsce zmienione chorobowo.

Przeciwwskazania Daktarin, 20 mg/g krem, 15 g

Kiedy nie stosowa? leku Daktarin:

je?li u pacjenta stwierdzono uczulenie na substancj? czynn? lub którykolwiek ze
sk?adników tego leku,
w leczeniu grzybiczych zaka?e? ow?osionej skóry g?owy, b?on ?luzowych,
paznokci,
na zranion? skór?.

Informacje dodatkowe Daktarin, 20 mg/g krem, 15 g

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
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reakcje nadwrażliwości,
kontaktowe zapalenie skóry,
wysypka, rumień, świąd,
uczucie palenia na skórze,
podrażnienie w miejscu podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podczas stosowania kremu należy unikać kontaktu z oczami.
Jeśli wystąpią objawy uczulenia lub podrażnienie skóry, należy przerwać stosowanie leku.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Daktarin może wchodzić w interakcje z:

warfaryną,
fenytoiną,
doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
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