Novascabin emulzió 70 g
KÜLSİLEG
Mielıtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen a dobozon feltüntetett
betegtájékoztatót.
Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e
gyógyszer körültekintı alkalmazása.
-

Tartsa meg a dobozt, mert a rajta szereplı információkra a késıbbiekben is szüksége lehet.
További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
Sürgısen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak..

Mit kell tudnia a Novascabin emulzióról?
A Novascabin emulzió hatóanyagai a parazita ellenes szerek közé tartoznak, amelyek alkalmassá teszik a
gyógyszerkészítményt a rühatka fertızés külsıleges kezelésére.
Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a Novascabin emulzió?
Hatóanyag: Dimentil-ftalát
0,75 g
Benzil-benzoát
21,25 g üvegenként (70 g emulzióban).
Segédanyagok: Poliszorbát 20, tisztított víz.
.
Mikor nem szabad alkalmaznia az Novascabin emulziót?
Nem szabad alkalmaznia a Novascabin emulziót, ha Ön
– elızetesen a dimentil-ftalát és/vagy a benzil-bezoát hatóanyaggal illetve a segédanyaggal szemben
tapasztalt már allergiás reakciót;
– olyan gyógyszereket szed, amirıl kezelıorvosa nem tud; ilyen esetben feltétlenül tájékoztassa
kezelıorvosát. Egyidejőleg egyéb gyógyszereket csak a kezelıorvos engedélyével szabad alkalmazni.
Használható-e terhesség és szoptatás alatt?
Nincs bizonyíték arra nézve, hogy a Novascabin emulzió terhesség alatti használata biztonságos lenne, de
a készítmény használatával szerzett több éves tapasztalat szerint az emulzió nem okozott semmilyen
betegséget.
Mindamellett a készítmény alkalmazása terhesség alatt nem ajánlott, kivéve ha a kezelıorvos az
elıny/kockázat mérlegelése mellett úgy nem dönt.
A szoptatást fel kell függeszteni az emulzió használata során, de folytatódhat az emulzió lemosása után.
Befolyásolja-e a gépjármővezetéshez és a gépi munkavégzéshez szükséges képességeket?
A Novascabin emulzió gépjármővezetéshez és gépi munkavégzéshez szükséges képességeket befolyásoló
hatása nem ismert.
Mire kell figyelemmel lennie a gyógyszer alkalmazása során?
Különös gondot kell azokra a helyekre fordítani, ahol a rüh tünetei láthatók, továbbá ahol a rüh
leggyakrabban található, ujjak között, testhajlatok, csuklók, hónaljredık, emlık.
Gyermekek, csecsemık rühmegbetegedésénél is alkalmazható.
A nyálkahártyákat nem szabad bekenni. A családtagok fertızıdhetnek, vizsgálatuk javasolt.
Az emulzió irritálja a szemet is, ezért védeni kell azt, ha a fejbırön alkalmazzák az emulziót.
Hogyan kell alkalmaznia a Novascabin emulziót?
Ha az orvos másképpen nem rendelkezik, szappanos, meleg vizes fürdı után a gyógyszer fele
mennyiségével az egész testet - a fej és a nyak kivételével - gondosan be kell dörzsölni. 30 perc múlva a
gyógyszer másik felével a bedörzsölést - fürdés nélkül - meg kell ismételni. 12-14 óra múlva újra meleg
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vizes, szappanos fürdıt kell venni és fehérnemőt ill. ágynemőt váltani. A felsı ruházatot forró vasalóval
át kell vasalni.
Milyen mellékhatások alakulhatnak ki?
Ritkán bırszárazság, enyhe irritatív bırgyulladás. Ha a kezelés során allergiás reakciók lépnének fel, le
kell mosni az emulziót szappannal és meleg vízzel. A gyógyszer alkalmazását abba kell hagyni és fel kell
keresni az orvost.
Mi a teendı véletlen túladagolás esetén?
Irodalmi adatok megemlítik, hogy felnıtteknél vizelet-visszatartás és gyermekek esetében görcsök
elıfordulhatnak az eltúlzott helyi használat során. A bekent testfelületrıl lemosással az emulzió feleslege
eltávolítható. Túladagolás esetén értesítse kezelıorvosát. Ha a Novascabin emulzió szájba kerül, vagy
szájon át történı bevétele történt, keresse fel azonnal a legközelebbi kórház ambulanciáját vagy
haladéktalanul hívja ki kezelıorvosát.
Hogyan kell tárolni a Novascabin emulziót?
Eltartása: Legfeljebb 25°C-on tárolandó.
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati idın belül szabad felhasználni.
A gyógyszer gyermekektıl elzárva tartandó.
Használat elıtt felrázandó.
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