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Nizoral 20mg/g, szampon przeciwłupieżowy, 100ml
 

cena: 22,25 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać szampon

Producent STADA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Nizoral 20mg/g to lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego na skór?. Lek zawiera substancj? czynn?
ketokonazol.

Wskazanie
 Stosuje si? w leczeniu i profilaktyce nast?puj?cych chorób skóry, wywo?anych przez dro?d?aki z rodzaju
Malassezia (wcze?niej nazywane Pityrosporum):
- ?upie?u ow?osionej skóry g?owy (z?uszczanie si? naskórka ow?osionej skóry g?owy w postaci bia?ych
?atwo oddzielaj?cych si? ?usek).
- ?ojotokowego zapalenia skóry (br?zowawo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które
z?uszczaj? si? w postaci bia?ych lub ?ó?tych ?usek).
Lek Nizoral, szampon leczniczy wskazany jest tak?e w leczeniu:
- ?upie?u pstrego wywo?anego przez Pityriasis versicolor (ma?e, bia?e plamki na skórze klatki piersiowej).

Stosowanie
 Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skór? u m?odzie?y (powy?ej 12 lat) oraz osób
doros?ych.
1. Nanie?? niewielk? ilo?? szamponu na zaka?on? skór? - zazwyczaj 1 saszetka lub gar?? leku wystarcza do
jednorazowego zastosowania (w?osy mog? by? uprzednio umyte normalnym szamponem).
2. U?ywaj?c niewielkiej ilo?ci wody, rozprowadzi? szampon równomiernie na skórze. W przypadku d?ugich
w?osów wystarczy umy? jedynie skór? g?owy.
3. Wciera? szampon w skór? a? do uzyskania piany.
4. Pozostawi? pian? na skórze przez 3 do 5 minut, a nast?pnie sp?uka?.
5. Na co dzie? mo?na u?ywa? zwyk?ego szamponu.
Leczenie:
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?upie? pstry: stosowa? raz na dob? przez jeden dzie?.
?ojotokowe zapalenie skóry i ?upie? skóry g?owy: stosowa? dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.
Profilaktyka:
?ojotokowe zapalenie skóry i ?upie? skóry g?owy: stosowa? raz na tydzie? lub raz na dwa tygodnie.

Sk?ad
 Substancja czynna: ketokonazol. 1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.
Pozosta?e sk?adniki: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru
monolaurylosulfonobursztynowego, dietanolamid kwasu t?uszczowego oleju kokosowego, laurdimonium -
zhydrolizowany zwierz?cy kolagen, makrogolu 120 metyloglukozodioleinian, kompozycja zapachowa, sodu
chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny st??ony, erytrozyna sodowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Nizoral je?li pacjent ma uczulenie na ketokonazol lub którykolwiek z pozosta?ych
sk?adników tego leku.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Podmiot odpowiedzialny
 STADA Arzneimittel AG 
 Stadastrasse 2-18 
 61118 Bad Vilbel 
 Niemcy
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