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ZOXIN-MED szampon 2% - 6ml x 6sasz.
 

Cena: 12,63 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 6 sasz.a 6ml

POSTAĆ SZAMPON

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Ketoconazolum

Opis produktu
 

Opis produktu
Zoxin-med jest szamponem leczniczym zawierającym substancję czynną ketokonazol o działaniu przeciwgrzybiczym, przeznaczony do
stosowania miejscowego na skórę.

Działanie
Ketokonazol wykazuje działanie przeciwgrzybicze, przeznaczone do stosowania miejscowego na skórę.

Zastosowanie
Stosowany w profilaktyce i leczeniu miejscowym zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia: w
łupieżu skóry głowy (złuszczanie się naskórka w postaci białych, łatwo oddzielających się łusek); w łojotokowym zapaleniu skóry
(brązowo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczają się w postaci białych lub żółtych łusek); w łupieżu pstrym
(małe, różowo-beżowe lub białe plamki).

Sposób użycia
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.
Na zwilżone wodą włosy i skórę nanieść odpowiednią ilość szamponu leczniczego, rozsmarować do utworzenia się piany. Spłukać po 5
minutach.

W łupieżu skóry głowy i łojotokowym zapaleniu skóry:

leczniczo: 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie
profilaktycznie: raz na 2 tygodnie.

W łupieżu pstrym:

leczniczo: raz na dobę przez 5 dni
profilaktycznie: przed okresem letnim raz na dobę przez kolejne 3 dni.
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Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników leku, ciąża, laktacja.

Składniki
1 ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu oraz substancje pomocnicze: sodu lauryloeterosiarczan, betainę kokosową,
dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, glikozydy kwasów oleju kokosowego i oleinian glicerolu, all-rac-α-tokoferol, polisorbat 20,
imidomocznik, czerwień koszenilową (E124), kompozycję zapachową 60910, sodu chlorek, kwas solny, wodę oczyszczoną.
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