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Tribiotic, maść, 14 g
 

Cena: 23,19 zł

Opis słownikowy

Marka Tribiotic

Producent Kato Labs

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Bacytracyna, Neomycyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Tribiotic, maść, 14 g

Tribiotic to produkt leczniczy zawierający 3 antybiotyki, które wykazują działanie przeciwbakteryjne. Lek do stosowania w przypadku
zadrapań, ran, oparzeń.

Skład Tribiotic, maść, 14 g

Substancjami czynnymi s?: bacytracyna (Bacitracinum zincum), neomycyna
(Neomycini sulfas) i polimyksyna B (Polymyxini B sulfas).

1 g ma?ci zawiera 400 j.m. bacytracyny cynkowej, 5 mg siarczanu neomycyny i 5000
j.m. polimyksyny B siarczanu.

Substancja pomocnicza: wazelina bia?a.

Działanie Tribiotic, maść, 14 g
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Tribiotic zawiera 3 antybiotyki o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Bacytracyna wykazuje aktywność przeciw bakteriom
Gram(+), neomycyna przeciw Gram(-) (ma działanie bakteriobójcze), a polimyksyna B działa bakteriobójczo głównie na Gram(-).

Wskazania Tribiotic, maść, 14 g

Zapobieganie rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań, oparzeń.

Dawkowanie Tribiotic, maść, 14 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 do stosowania miejscowego na skór?.
Na miejsce zaaplikowane ma?ci?, mo?na zastosowa? opatrunek ochronny,
ja?owy.
Leku nie powinno stosowa? si? d?u?ej ni? 7 dni.

Doro?li i m?odzie? powy?ej 12 lat: ma?? stosuj? si? 1-3 razy na dob?. Na miejsce
zmienione chorobowo (oczyszczone i osuszone) aplikuje si? niewielk? ilo?? ma?ci.

Przeciwwskazania Tribiotic, maść, 14 g

Kiedy nie stosować leku Tribiotic:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u osób poniżej 12 lat,
na dużą powierzchnię ciała, błony śluzowe, do oczu
rany kłute lub głębokie, ciężkie oparzenia, zmiany skórne sączące się.

Informacje dodatkowe Tribiotic, maść, 14 g

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

Częstość nieznana:
ototoksyczność,
zakażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami Candida,
objawy nadwrażliwości - ogólne i miejscowe - wysypka, świąd, objawy podrażnienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, alergii należy przerwać stosowanie leku.
U pacjentów uczulonych na innych przedstawicieli z grupy aminoglikozydów i polimyksyn (niż występujące w leku) istnieje ryzyko
wystąpienia odczynów alergicznych.
Stosowanie leku na duże powierzchnie ciała może być przyczyną uszkodzenia słuchu, nerek i objawów neurotoksycznych.
Należy zachować ostrożność stosując lek u osób z zaburzoną pracą nerek lub upośledzonym słuchem.
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Lek może nasilać działanie nefro- i ototoksyczne innych leków.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

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.

Tribiotic może wchodzić w interakcje z:

doustną neomycyną,
lekami moczopędnymi lub innymi lekami mogącymi uszkadzać nerki i słuch,
antybiotykami aminoglikozydowymi.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku w okresie ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
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