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Altabactin maść (250j.m.+5mg)/g 20 g
 

Cena: 15,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka (250j.m.+5mg)/g

Opakowanie 20 g

Postać maść

Producent SANDOZ GMBH

Substancja
czynna

Bacitracinum, Neomycinum

Opis produktu
 

W miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń obejmujących małe obszary skóry wskazane jest stosowanie maści Altabactin
250j.m.+5mg/g. Mechanizm jej działania opiera się na właściwościach dwóch antybiotyków – bacytracyny i neomycyny.

Składniki:
1g maści zawiera – 250 IU bacytracyny (Bacitracinum) w postaci bacytracyny cynkowej i 5mg neomycyny (Neomycinum) w postaci
neomycyny siarczanu oraz substancje pomocnicze: lanolina i parafina ciekła.

Działanie:
Skojarzone działanie dwóch antybiotyków – bacytracyny i neomycyny stanowi o sile maści Altabactin oraz o szerokim zakresie jej
działania. Neomycyna hamuje biosyntezę białka w komórce bakteryjnej. Bacytracyna to antybiotyk o działaniu bakteriobójczym.
Bacytracyna zwalcza głównie bakterie Gram-dodatnie, natomiast neomycyna – Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Maść Altabactin nie
działa na grzyby i wirusy.

Zastosowanie:
Maść Altabactin 250j.m.+5mg/g przeznaczona jest do miejscowego leczenia bakteryjnych zakażeń skóry, w tym: drobnych zakażonych
ran oraz zakażeń skóry w przebiegu oparzeń i odmrożeń. Do stosowania wyłącznie na małych obszarach skóry.

Informacje dodatkowe:
Nie jest wskazane jednoczesne stosowanie maści Altabactin oraz antybiotyków aminoglikozydowych o działaniu ogólnoustrojowym, ma
to związek ze zwiększonym ryzykiem skumulowanego działania toksycznego. Długotrwałe stosowanie obarczone jest ryzykiem
nadkażenia opornymi drobnoustrojami, zalecane jest wówczas wprowadzenie leczenia przeciwgrzybiczego lub przeciwbakteryjnego. W
przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub wtórnego zakażenia przerwać używanie maści. Podczas stosowania maści może dojść do
reakcji fototoksycznej w trakcie ekspozycji na światło słoneczne. Ze względu na obecność lanoliny może dojść do miejscowej reakcji
alergicznej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne maści: bacytracynę, neomycynę, a także na inne antybiotyki
aminoglikozydowe lub na pozostałe składniki leku. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie nadaje się do stosowania na
dużych powierzchniach ciała, w ciężkich uszkodzeniach skóry, nie stosować długotrwale, gdyż istnieje ryzyko nefrotoksycznego i
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ototoksycznego działania neomycyny. Przeciwwskazaniem są ciężkie zaburzenia czynności serca lub nerek. Nie stosować u pacjentów
z istniejącym wcześniej uszkodzeniem narządu słuchu. Nie stosować maści do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku perforacji
błony bębenkowej. Nie stosować do oczu, na błony śluzowe, na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia
lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Działania niepożądane:
Maść może powodować występowanie objawów niepożądanych, choć jest to bardzo rzadkie zjawisko.

Sposób użycia:
Do użytku miejscowego. Maść należy aplikować 2-3 razy na dobę. Zmienione chorobowo miejsce smarować cienką warstwą maści. W
niektórych przypadkach można przykryć miejsce aplikacji opatrunkiem. Czas leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.
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