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Polibiotic maść *10 sasz.
 

Cena: 9,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka (5mg+5000j.m.+400j.m.)/g

Opakowanie 10 sasz.a 1g

Postać maść

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Neomycini sulfas, Polymyxini B sulfas,
Bacitracinum zincum

Opis produktu
 

Opis produktu:  Polibiotic to lek na drobne rany powierzchniowe, zadrapania, oparzenia, owrzodzenia, a także na ukąszenia. Lek
Polibiotic to maść do stosowania miejscowego na skórę.
Lek zawiera trzy substancje czynne - antybiotyki: neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę, o uzupełniającym się zakresie działania na
bakterie, które są przyczyną większości zakażeń skóry.
Skład:  1 g maści zawiera: 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz
400 j.m. bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), substancja pomocnicza wazelina biała.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub substancję pomocniczą wazelina biała; w przypadku
zaburzeń słuchu; do oczu, na błony śluzowe; na głębokie kłute rany, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na
sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krążenia ogólnego i ich ogólnoustrojowych
działań niepożądanych (ototoksyczność, neurotoksyczność)

U dzieci w wieku do 12 lat.
Sposób użycia:  Należy oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością maści od 2 do 5 razy na dobę. Miejsce nałożenia maści
można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni. Dzieci: Nie stosować u
dzieci w wieku do 12 lat.

W przypadku silnych odczynów alergicznych należy przerwać leczenie. Po zakończeniu leczenia, nie należy ponownie stosować
produktu leczniczego przed upływem 3 miesięcy.
Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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