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Polibiotic (5mg+5000j.m.+400j.m.)/g, maść, 15g
 

cena: 8,39 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g

Postać maść

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Polibiotic to ma?? do stosowania miejscowego na skór?. Substancje czynne leku to antybiotyki –
neomycyna, polimyksyna B i bacytracyna, o uzupe?niaj?cym si? zakresie dzia?ania na bakterie, b?d?ce
przyczyn? wi?kszo?ci zaka?e? skóry.

Wskazania
 Stosuje si? przy drobnych ranach (otarcia, zadrapania, uk?szenia), oparzeniach i owrzodzeniach skóry.

 Stosowanie      
 Podanie na skór?.
Oczy?ci? miejsce zranienia i pokry? niewielk? ilo?ci? leku. Lek Polibiotic nale?y nak?ada? na chorobowo
zmienion? powierzchni? skóry 2 do 5 razy na dob?. Miejsce po na?o?eniu leku mo?na przykry? opatrunkiem z
gazy lub pozostawi? nieos?oni?te.
Nie stosowa? d?u?ej ni? przez 7 dni.
Po uko?czeniu leczenia, nie nale?y ponownie stosowa? leku przed up?ywem 3 miesi?cy.

Sk?ad
 Substancje czynne leku: neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracyna cynkowa.
1 g ma?ci zawiera 5 mg neomycyny siarczanu, 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu oraz 400 j.m. bacytracyny
cynkowej.
Inny sk?adnik leku: wazelina bia?a.

 Przeciwwskazania
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 Nie stosowa? leku Polibiotic
- je?li pacjent ma uczulenie (nadwra?liwo??) na neomycyn?, polimyksyn? B, bacytracyn? lub którykolwiek z
pozosta?ych sk?adników leku
- je?li u pacjenta wyst?puj? zaburzenia s?uchu (lek mo?e mie? dzia?anie uszkadzaj?ce s?uch),
- na g??bokie lub k?ute rany, ci??kie oparzenia lub du?e powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na s?cz?ce
zmiany chorobowe, ze wzgl?du na ryzyko wch?oni?cia substancji czynnych do krwi i  ich ogólnoustrojowych
dzia?a? niepo??danych (dzia?anie uszkadzaj?ce s?uch, nerki),
- do oczu, na b?ony ?luzowe,
- u dzieci w wieku do 12 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.

Producent
 AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice.
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