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Pirolam 10mg/ml, roztwór, 30ml
 

cena: 24,28 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać roztwór

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Pirolam 10mg/g, roztwór to lek przeciwgrzybiczy przeznaczony do stosowania miejscowego na skór?.
Substancj? czynn? jest cyklopiroks z olamin?. Dzia?a na wyst?puj?ce na skórze grzyby zwane dermatofitami,
grzyby dro?d?opodobne, ple?nie, mieszane zaka?enia grzybicze. Ma on równie? dzia?anie przeciwzapalne, co
jest istotne szczególnie wtedy, gdy grzybicy towarzyszy stan zapalny. Do skóry lek przenika poprzez naskórek,
mieszki w?osowe i gruczo?y ?ojowe.

Wskazania
 Stosuje si? w leczeniu:
- grzybic skóry g?adkiej,
- grzybic skóry ow?osionej,
- grzybic stóp,
- grzybic podudzi.

Stosowanie
 Stosowanie u doros?ych i dzieci w wieku powy?ej 6 lat:
 Lek stosuje si? miejscowo na skór?. Zwykle stosuje si? 2 razy na dob? na zmienion? chorobowo skór?, lekko
wcieraj?c lub pozostawiaj?c do wyschni?cia. Aplikowa? z odleg?o?ci oko?o 10 cm.  Leczenie nale?y
prowadzi? a? do ust?pienia objawów chorobowych. Optymalny czas leczenia wynosi 3 tygodnie. Aby zapobiec
nawrotowi choroby zaleca si? kontynuowanie leczenia przez okres 10 dni po ust?pieniu zmian chorobowych.  
Je?li objawy nie ust?pi? po 4 tygodniach leczenia, nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.
Nie stosowa? opatrunków i plastrów.

Sk?ad
 Substancja czynna: cyklopiroks z olamin?.
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1 ml roztworu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olamin?.
Pozosta?e sk?adniki: izopropylu myrystynian, etanol absolutny F.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Pirolam:
- je?li pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olamin? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- je?li pacjent ma grzybicze zaka?enie oka, okolic oczu lub pochwy,
- u niemowl?t i dzieci w wieku poni?ej 6 lat.

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
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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