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Mycosid külsőleges por (100 g)
Külsőleg!

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e 
gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége 
lehet.
További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei  nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a készítmény?
Hatóanyag: 40 mg nátrium paraklórbenzoát 1 g hintőporban.
Segédanyagok: cink-oxid, talkum

Milyen típusú gyógyszer a Mycosid külsőleges por és milyen betegségek esetén alkalmazható?
A hintőpor külsőleges alkalmazású, gombaellenes, enyhe összehúzó és viszketéscsillapító hatású 
gyógyszer, amely mind száraz, mind nedvedző klinikai elváltozásokat okozó felületi gombás bőrfer-
tőzések megelőzésére és kezelésére javallt.

Mikor nem szabad használni ezt a gyógyszert?
A hatóanyaggal és a segédanyagokkal szembeni ismert túlérzékenység esetén. 
Gyermekkorban, valamint terhesség és szoptatás ideje alatt fokozott körültekintéssel alkalmazható.

Alkalmazható-e más gyógyszerekkel egyidejűleg?
A Mycosid külsőleges por más külsőleges készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

Hogyan alkalmazza a készítményt?
Az érintett bőrfelület alapos mosása és szárazra törlése után alkalmazható.
Megelőzésre: test hajlatok, illetve a lábfej behintésére, és főleg zárt, rosszul szellőző lábbeli rendszeres 
viselésekor naponta 1 alkalommal. 
Kialakult fertőzések kezelésére: a leggyakrabban érintett területek (láb, lábujjak közei és az ágyéki, 
hónalji, emlők alatti és egyéb testhajlatok) behintése naponta 1-2 alkalommal.
Lábgombásodás esetén a zoknit és a cipő belsejét is szórja be az újra fertőződés megelőzése érdekében.
Figyelmeztetés:
A Mycosid külsőleges készítmény; szembe és testüregekbe juttatni, lenyelni, továbbá belélegezni tilos.

Kialakulhatnak-e mellékhatások az alkalmazás során?
Ritkán helyi bőrirritáció előfordulhat. Ilyen esetben a hintőport bő, szappanos vízzel le kell mosni.

Hogyan kell tárolni a készítményt?
Szobahőmérsékleten 15-25 oC között tartandó.
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.
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A forgalombahozatali engedély jogosultja:
Meditop Gyógyszeripari Kft.
2097 Pilisborosjenő
Ady Endre u. 1.
Gysz.:  Gyi.: Felhasználható:

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2010. június 28.
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