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Zoxin-med szampon leczniczy 100ml
 

Cena: 26,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać szamp.leczn.

Producent AFLOFARM Farmacja Polska

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ketoconazolum

Opis produktu
 

Nazwa: Zoxin-med szampon 
Opakowanie: 100 ml 
Sposób użycia: Zoxin-med przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Na zwilżone wodą włosy i skórę nanieść odpowiednią ilość szamponu leczniczego, rozmasować do utworzenia się piany. Spłukać po
około 5 minutach. Włosy można umyć wstępnie zwykłym szamponem.

W łupieżu skóry głowy i łojotokowym zapaleniu skóry:
- leczniczo – 2 razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni,
- profilaktycznie – raz na dwa tygodnie.

W łupieżu pstrym:
- leczniczo – raz na dobę przez 5 dni,
- profilaktycznie – przed okresem letnim raz na dobę przez kolejne 3 dni.

Skład: 1 ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazolum).
Wskazania:  Zoxin-med – szampon leczniczy przeciwłupieżowy zwalczający nie tylko objawy, ale także przyczynę łupieżu.

Wskazania do stosowania produktu to: 
- łupież skóry głowy, 
- łojotokowe zapalenie skóry,
- łupież pstry. 

Podstawowym składnikiem szamponu Zoxin-med jest 2% ketokonazol - substancja o działaniu przeciwgrzybicznym. Dzięki zawartości
tego składnika Zoxin-med zwalcza grzyby, które są przyczyną łupieżu. Zoxin-med może być także stosowany profilaktycznie.

Przeciwwskazania: Szamponu leczniczego Zoxin-med nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ketokonazol lub
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którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.
Ketokonazol w postaci szamponu nie przenika do krążenia ogólnego. W badaniach nie stwierdzano przenikania ketokonazolu do płynów
ustrojowych, nawet po długotrwałym, zewnętrznym stosowaniu szamponu. Brak badań u kobiet w okresie ciąży.

W okresie ciąży i karmienia piersią produkt leczniczy Zoxin-med może być stosowany w zdecydowanej konieczności.
Nie obserwowano niekorzystnego wpływu produktu leczniczego Zoxin-med na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu u dzieci.
Działania niepożądane: Produkt leczniczy Zoxin-med może powodować miejscowe swędzenie, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry,
podrażnienie. Rzadko może wystąpić przetłuszczanie się lub wysuszenie włosów.
Produkt leczniczy zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.
Status:  Lek OTC
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