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Steper pro, 10 mg/g krem, 15 g
 

Cena: 27,59 zł

Opis słownikowy

Postać krem

Producent Aflofarm

Opis produktu
 

Skład Steper pro, 10 mg/g krem, 15 g

Substancja czynną leku jest bifonazol (bifonazolum)

1 gram kremu zawiera 10 mg bifonazolu.

substancje pomocnicze to: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu
stearynian, alkohol benzylowy, olejek eteryczny z mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, woda oczyszczona

Działanie Steper pro, 10 mg/g krem, 15 g

Steper Pro jest lekiem przeciwgrzybiczym w postaci kremu, który jako substancję czynną zawiera bifonazol o szerokim zakresie
działania przeciwgrzybiczego. Bifonazol hamuje syntezę ergosterolu na wielu poziomach, co skutkuje strukturalną i funkcjonalną
niewydolnością błony cytoplazmatycznej grzyba. Wykazuje skuteczne działanie na dermatofity i inne grzyby oraz bakterie Nocardia
minutissima. Grzybobójczo działa na dermatofity (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum) oraz grzybostatycznie na grzyby z
rodzajów Candida i Malassezia. Doskonale przenika do zakażonej warstwy skóry. Po podaniu na skórę zmienioną zapalnie wchłanianie
wynosi 2–4% dawki.

Wskazania Steper pro, 10 mg/g krem, 15 g

Steper Pro to lek przeciwgrzybiczy wskazany do miejscowego leczenia zakażeń grzybiczych skóry, takich jak: grzybica dłoni i stóp,
grzybica tułowia, grzybica fałdów skórnych, lupież pstry czy grzybice (kandydozy) powierzchniowe skóry. Polecany również do
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miejscowego leczenia łupieżu rumieniowarego.

Dawkowanie Steper pro, 10 mg/g krem, 15 g

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta

lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do

lekarza lub farmaceuty.

Doro?li: nale?y stosowa? raz na dob?, najlepiej wieczorem, przed snem Nale?y

nanie?? cienk? warstw? leku na obszar obj?ty zmianami chorobowymi i

delikatnie wmasowa?. Leczenie lekiem Steper pro nale?y prowadzi? przez

odpowiednio d?ugi okres.

Lek zwykle stosuje si? jak przedstawiono w poni?szej tabeli.

Wskazania Okres leczenia
Grzybice stóp, w tym grzybica
mi?dzypalcowa

3 tygodnie

Grzybica tu?owia, d?oni i fa?dów skórnych 2 – 3 tygodnie

?upie? pstry 2 tygodnie

?upie? rumieniowaty 2 tygodnie

Grzybica (kandydoza) powierzchowna
skóry

2 – 4 tygodnie

 Dzieci: lek mo?e by? stosowany wy??cznie na zlecenie i pod kontrol? lekarza

Przeciwwskazania Steper pro, 10 mg/g krem, 15 g

Nie stosować leku Steper pro jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną leku lub na którykolwiek z pozostałych składników tego
leku.

Informacje dodatkowe Steper pro, 10 mg/g krem, 15 g

Przed rozpoczęciem stosowania Steper pro, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne leki przeciwgrzybicze np. ekonazol, klotrymazol, mikonazol,
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powinni ostrożnie stosować leki zawierające bifonazol.
Jeżeli objawy choroby utrzymują się lub nie ustępują po przerwaniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.
Należy unikać kontaktu leku z oczami.
Nie połykać.
Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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