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Multibiotic maść 3g
 

Cena: 8,96 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Chema-Elektromet

Postać maść

Substancja
czynna

bacytracyna, neomycyna, polimyksyna B

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Działanie

Bakteriobójczy preparat do stosowania miejscowego zawierający substancje czynne o różnym, wzajemnie uzupełniającym się
mechanizmie działania przeciwbakteryjnego.

Wskazania

Zapobieganie zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń.
Pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia bakteryjne skóry w oparzeniach i odmrożeniach),
wywołane przez bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce) oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym bakterie z rodzaju Pseudomonas.

Dawkowanie

Na umytą (mydłem i wodą) i osuszoną skórę nanosi się 2-5 razy na dobę w jednakowych odstępach czasu niewielką ilość maści. W
przypadku pominięcia dawki, kolejną zastosować tak szybko, jak to możliwe. Preparat stosować w sposób ciągły przez cały okres
leczenia. W razie konieczności stosować z ochronnym gazowym opatrunkiem. Jeśli nie jest to konieczne, nie stosować dłużej niż 7 dni.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu:
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w nadwrażliwości na substancje czynne, aminoglikozydy, polimyksyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
na błony śluzowe,
na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia,
na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry,
do oczu,
na sączące zmiany chorobowe,

Działania niepożądane

Reakcje uczuleniowe, w tym skórne, z objawami takimi jak świąd, wysypka, zaczerwienienie, opuchlizna. Podrażnienie w miejscu
stosowania. Nadkażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami Candida.
Ototoksyczność.

Stosowanie na duże powierzchnie uszkodzonej może spowodować uszkodzenie słuchu, łącznie z utratą słuchu, uszkodzenie nerek i
wystąpienie objawów neurotoksycznych.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego.

Skład

1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 10 mg bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 0,833 mg
polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas).
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