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Hascofungin plyn 0,01g/1ml 30ml
 

cena: 21,41 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała pachwiny, skóra, stopy

Działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze,
przeciwzapalne

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać płyn do stosowania na skórę

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

Ciclopiroxum

Wskazania grzybica, łupież pstry, świąd

Opis produktu
 

Opis:
Hascofugin to produkt leczniczy w postaci płynu na skórę o działaniu przeciwgrzybiczym a także przeciwbakteryjnym i
przeciwzapalnym. Hascofugin stosuje się miejscowo podczas leczenia grzybicy: fałdów skórnych, skóry gładkiej i owłosionej czy łupieżu
pstrego.

Skład:
Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą (Ciclopirox olaminum).
1 ml płynu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.
Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, makrogol 400, woda oczyszczona.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
Zwykle stosowane dawkowanie:
2 razy na dobę płyn należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół.
Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle od 2 do 4 tygodni, a w przypadku grzybicy stóp przez miesiąc lub
dłużej. Jeśli zmiany nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Wskazania:
Miejscowe leczenie wszystkich postaci grzybicy skóry:
kandydozy skóry (zakażenie drożdżakami występujące zwykle między palcami stóp, pod piersiami i między fałdami skóry);
grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp (pomiędzy palcami jednej lub obu stóp, czasem na podeszwie lub bocznych stronach stóp);
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łupieżu pstrego (żółtobrunatne plamy występujące zwykle na skórze klatki piersiowej).

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Hascofungin:
jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
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