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Oxezole krem genel olarak küf, maya ve mantar enfeksiyonlarını tedavi eden bir üründür.
Bu içerikte, Oxezole krem nedir, nasıl kullanılır, yan etkileri nelerdir, ne işe yarar, muadili
nedir, fiyatları nedir, özellikleri nelerdir, cilt üzerinde hangi etkileri vardır gibi soruların
cevaplarını sizler için derledik.
Bu yazıda Oxezole Krem ile ilgili verilen hiçbir bilgi doktor tavsiyesi değildir.
Kremin kullanımı tamamen kişilerin kendi sorumluluğunda olup doğacak herhangi
bir sağlık sorununda konuanlatimi.net sorumluluk kabul etmemektedir.

Oxezole Krem Nedir?
Bu krem, mayaların, küflerin ve mantarların sebep olduğu enfeksiyonları iyileştirmek için
kullanılır. Mantarı öldürerek veya mantarın oluşumunu engelleyerek çalışır. Bu krem,
saçkıran (tinea corporis), ayak mantarı (tinea pedis), güneş mantarı adı verilen tinea
[pityriasis] versicolor ve kasık mantarı (tinea cruris) gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek
için cilde uygulanır. Bu krem sadece doktorunuzun reçetesiyle alınabilir.
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Oxezole Krem Nedir

Oxezole Krem ne için kullanılır?
Bu krem trichophyton rubrum, trichophyton mentagrophytes veya epidermophyton
floccosum’a bağlı tinea pedis adı verilen ayak mantarı, tinea cruris adı verilen kasık mantarı,
tinea [pityriasis] versicolor adı verilen güneş mantarı ve tinea corporis adı verilen saçkıran
gibi dermal enfeksiyonların topikal tedavisi için kullanılır. Bu krem, malassezia furfur
nedeniyle tinea (pityriasis) versicolor’un topikal tedavisi için de kullanılır.
Bu krem genel olarak tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis ve tinea (pityriasis) versicolor
için pediyatrik hastalarda kullanılabilir. Ancak bu kremin etkili olduğu gösterilen bu
endikasyonlar nadiren on iki yaşın altındaki çocuklarda görülür. Mantar hastalığı hakkında
bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
Mantar Hastalığı Nedir?
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Oxezole Krem ne işe yarar?
Bu krem ayak mantarı, kasık mantarı ve saçkıran gibi cilt enfeksiyonlarına iyi gelen bir
üründür. Bu ilaç aynı zamanda boyun, göğüs, kollar veya bacaklardaki cildin renginin
açılmasına veya koyulaşmasına neden olan bir mantar enfeksiyonu olan pityriasis (tinea
versicolor) olarak bilinen bir cilt durumunu tedavi etmek için kullanılır. Bu krem, mantarın
oluşmasını ve çoğalmasını engelleyerek çalışan bir azol antifungal ilaçtır.

Oxezole Krem Kullanmadan Önce Bilinmesi Gerekenler
Bu kremi kullanmadan önce, alerjiniz varsa veya klotrimazol, ketokonazol veya
mikonazol gibi diğer azol antifungaller veya başka alerjiniz varsa doktorunuza veya
eczacınıza söyleyin.
Bu kremin etken maddesine ya da yardımcı maddelerine karşı alerjiniz varsa
doktorunuza veya eczacınıza söyleyin. Bu ürün, alerjik reaksiyonlara veya başka
sorunlara neden olabilecek aktif olmayan bileşenler içerebilir. Daha fazla ayrıntı için
eczacınızla konuşun.
Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza tıbbi geçmişinizi söyleyin.
Bu ilaç sadece hamilelik sırasında yalnızca çok ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.
Riskleri ve faydaları doktorunuzla tartışın. Bu ilaç anne sütüne geçer. Emzirmeden
önce doktorunuza danışın.
Bu kremi on iki yaşın altındaki çocuklarda kesinlikle kullanmayın.

Nasıl Kullanılır?
Bu kremi doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmanız önemlidir. Kesin dozaj talimatları için
ilacın üzerindeki etiketi mutlaka kontrol etmelisiniz. Bu krem sadece harici kullanım içindir.
Gözler, burun, ağız, genital bölge ve diğer mukoza zarlarıyla temastan kaçının.
Etkilenen bölgeyi sabun ve suyla temizleyin ve iyice kurulayın. Etkilenen bölgeyi kaplayacak
kadar ilaç uygulayın ve yavaşça sürün. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe alanı
bandaj veya diğer tıkayıcı pansumanlarla kapatmayın. Bu kremi kullandıktan hemen sonra,
elleriniz tedavi edilen bölgenin bir parçası olmadığı sürece ellerinizi yıkayın.
Enfeksiyonunuzu tamamen temizlemek için, tedavinin tamamı için bu krem kullanın. Birkaç
gün içinde daha iyi hissetseniz bile kullanmaya devam edin. Bir doz bu kremi kaçırırsanız ve
düzenli olarak kullanıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede kullanın. Birkaç saat geçtiyse
veya bir sonraki doz için zaman yaklaşıyorsa, doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe,
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dozu yakalamak için iki katına çıkarmayın. Aynı anda iki doz kullanmayın. Bu kremin nasıl
kullanılacağıyla ilgili olabilecek tüm sorularınızı sağlık uzmanınıza veya doktorunuza sorun.

Yan etkileri neler?
Bu krem gerekli etkilerinin yanı sıra tıbbi müdahale gerektiren istenmeyen yan etkilere
neden olabilir. Bu kremi kullanırken yanma hissi, kaşıntı hissi, deride kabarma, kabuklanma,
kuruluk veya pullanma, deride kalınlaşma, çok şiddetli kızarıklık, ağrı veya ciltte şişme, kıllı
bölgelerde yanma, kaşıntı ve ağrı, saç kökünde irin ve cilt tahrişi gibi yan etkilerden
herhangi biri meydana gelirse, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza veya hemşirenize
başvurun.
Bu krem yan etkileri herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayabilir. Vücudunuz ilaca
alıştıkça bu yan etkiler ortadan kalkabilir. Sağlık uzmanınız veya doktorunuz bu yan etkileri
önlemenize veya azaltmanıza yardımcı olabilir ancak ağrı, deri döküntüsü, karıncalanma ve
acı gibi yan etkilerden herhangi birinin devam edip etmediğini veya bunlarla ilgili
endişelerinizin olup olmadığını hemen kontrol edin. Eğer bu yan etkilerden birisi meydana
gelirse hemen doktorunuza başvurun.

Oxezole Krem hakkında kısa bilgiler
Oxezole Krem Fiyatı
Bu kremin güncel fiyatı 16.55 liradır.

Oxezole Krem Muadili
Bu kremin muadili ürünleri arasında Dermoksin krem, Oceral krem, Oceral sprey, Oxezole
sprey, Zolexol krem ve Zolexol deri spreyi gibi ilaçlar vardır.

Oxezole Krem Nereye Sürülür?
Bu krem ayaklar, eller, göğüs, boyun, kollar, bacaklar, saç derisi, sırt gibi bölgelere
uygulanır.
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Oxezole Krem Nedir?
Oxezole Krem en kısa tanımı ile mayaların, küflerin ve mantarların sebep olduğu
enfeksiyonları iyileştirmek için kullanılır. Mantarı öldürmek ve oluşumunu engellemek için
etkili bir kremdir.

Hamilelik ve Emzirme döneminde kullanılır mı?
OXEZOLE hamilelik sırasında ancak doktor gerekli gördüğü takdirde kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuzla veya eczacınızla
konuşunuz.
Emzirme sürecinde bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.
Topikal olarak uygulanan oksikonazol anne sütüne karışmaktadır.

Oxezole krem tırnak mantarı için etkili mi?
Bu kremin kullanım alanı mantarlardır. Tırnak mantarı için yada başka bir kullanım alanı
için doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
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