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Összetétel
Hatóanyag: 20 mg Fenticonazolium nitricum 1 g krémben.
Segédanyagok: nátrium-edetát, hidrogénezett gyapjúviasz, cetil-alkohol, glicerin-monosztearát, propi-
lén-glikol, mandulaolaj, zsírsavak makrogol-észterei (Xalifin 15), tisztított víz.

Gombaellenes készítmény helyi használatra.

Javallatok
A krém a bőr gombás megbetegedéseinek tüneti kezelésére szolgál, hatékony a leggyakrabban
előforduló bőrelváltozást okozó gombák esetében. Használható a test bármelyik pontján: fej-
bőrön, kézen, karon, lábon, arcon, a lábujjak között, szakállban, illetve a körmön jelentkező 
gombásodás kezelésére, még abban az esetben is, ha ez kis mértékben baktériummal fertőző-
dött. Így hatékony pelenka okozta kipállásban, begyulladt körömágy, herezacskón, illetve a 
gát-tájékon jelentkező gombás fertőzés kezelésére is. Amennyiben dobhártyasérülés kizárha-
tó, fülben (a külső hallójáratban) is használható.

Ellenjavallatok
Túlérzékenység a termék összetevőire.
Jóllehet a fenticonazole bőrön keresztül felszívódása igen alacsony, mégis javasoljuk, hogy 
kerülje a készítmény alkalmazását terhesség és szoptatás alatt.

Használati óvintézkedések
A termék helyi, főleg tartós alkalmazása érzékenységet okozhat.
Ilyenkor függessze fel a kezelést, és beszélje meg kezelőorvosával a megfelelő terápiát.
A Lomexin bőrre használatos krém alkalmazása után kerülje a közvetlen napsugárzást és az 
UV sugarakat.

Kölcsönhatások
Nem ismertek.

Figyelmeztetések
Ha rövid kezelési időszak eltelte után nem észlel javulást, akkor kérje kezelőorvosa tanácsát.

Adagolás, alkalmazás módja és ideje
A krémet, az orvosi utasításnak megfelelően, de általában napi 1-2-szer kell alkalmazni. A 
gondosan megmosott és megszárított fertőzött bőrt a krémmel be kell kenni, és finoman be-
dörzsölni. Körömgombásodás esetén a bekrémezett körmöt ajánlott bekötni. A Lomexin krém 
nem zsíros, nem hagy foltot és vízzel könnyen eltávolítható.

Minden esetben kövesse szigorúan orvosa előírását!

Mellékhatások
Mint minden gyógyszernek, a Lomexin-nek is lehetnek mellékhatásai.
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A Lomexint a bőr és a nyálkahártya általában jól tűri. Enyhe, átmeneti bőrpírt csak kivételes 
esetekben jelentettek.
A sérülésekre való alkalmazáskor enyhe égető érzés jelentkezhet, ami általában gyorsan elmú-
lik.
Előírás szerinti használat esetén a Lomexin kis mértékben szívódik fel, így a szervezeti kiha-
tások kizárhatók.

Ha a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb mellékhatást észlel, erről értesítse orvosát vagy 
gyógyszerészét!
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni.
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