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Pirolam roztwór na skórę 1% butelka 30 ml
 

Cena: 24,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/ml

Opakowanie 30 ml

Postać rozt.na skórę

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Substancja
czynna

Ciclopiroxum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Każdy gram żelu, zawiesiny na skórę lub roztworu na skórę zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą. Substancje pomocnicze o znanym
działaniu: żel. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol, glikol propylenowy, (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218),
propylu parahydroksybenzoesan (E216). Każdy gram żelu zawiera 160 mg alkoholu (etanolu); zawiesina - glikol propylenowy, (E1520),
alkohol cetostearylowy, alkohol benzylowy.

Składniki
Ciclopirox

Dawkowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
W przypadku wystąpienia nadwrażliwości, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Swędzących
zakażonych miejsc nie wolno drapać. Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem. Pirolam roztwór. Nie wdychać. Produkt nie jest
przeznaczony do leczenia grzybic pochwy. Unikać noszenia ubrań i obuwia nieprzepuszczającego wilgoci i ciepła. Po myciu i kąpieli
miejsca chorobowo zmienione należy dokładnie osuszyć. Odzież stykającą się ze zmienioną chorobowo skórą, ręczniki i gąbki należy
zmieniać codziennie i prać w temperaturze 90ºC (zaleca się używanie ręczników jednorazowych). Nie używać mydeł o odczynie
kwaśnym, gdyż sprzyja to rozmnażaniu grzybów z rodzaju Candida. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia produktem Pirolam
pacjenci szczególnie narażeni na zakażenia grzybicze (z zaburzeniami krążenia obwodowego, cukrzycą, zaburzeniami odporności),
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pacjenci z chorobami skóry, takimi jak łuszczyca lub inne przewlekłe choroby skóry skonsultowali się z lekarzem. Pirolam żel. Specjalne
ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych. Etanol. Produkt zawiera 160 mg alkoholu (etanolu) w każdym gramie żelu. Może
powodować pieczenie uszkodzonej skory. Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. Ze względu na zawartość
parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje
typu późnego). Glikol propylenowy. Produkt zawiera 110 mg glikolu propylenowego w każdym gramie żelu. Glikol propylenowy może
powodować podrażnienie skóry. Pirolam zawiesina. Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego produkt może powodować
miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Produkt leczniczy Pirolam zawiera 9 mg alkoholu benzylowego w każdym
gramie zawiesiny. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne lub łagodne miejscowe podrażnienie. Produkt leczniczy
Pirolam zawiera 50 mg glikolu propylenowego w każdym gramie zawiesiny.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 7399
Lek na receptę: Nie
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: ChPL: 2021.12.21 – dla postaci: zawiesina na skórę, ChPL:
21.12.2020 - dla postaci żel; ChPL: 2021.01.07 – dla postaci: roztwór na skórę.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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