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Acne-Derm 200mg/g krem 20g
 

Cena: 21,12 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Unia

Postać krem

Substancja
czynna

kwas azelainowy

Typ produktu produkt leczniczy

Opis produktu
 

Skład

1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego (Acidum azelaicum).

Wskazania do stosowania

Trądzik pospolity (Acne vulgaris)
Przebarwienia skóry (Melanoderma)

Dawkowanie i sposób podawania

Preparat jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Preparat ACNE-DERM w postaci kremu stosuje się dwa razy na dobę (rano i wieczorem) nakładając cienką warstwę preparatu
na umyte i dokładnie osuszone, chorobowo zmienione miejsca na skórze. Wskazane jest lekkie wcieranie kremu. Po nałożeniu
preparatu należy dokładnie umyć ręce. Pacjenci ze skórą wrażliwą przez pierwszy tydzień leczenia powinni stosować preparat
raz na dobę wieczorem.
W przypadku znacznego podrażnienia skóry, należy zmniejszyć ilość nakładanego preparatu lub stosować go raz na dobę, do
czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy przerwać leczenie na kilka dni.
W przypadku zmian trądzikowych na klatce piersiowej i plecach nie należy stosować więcej niż 10 g preparatu na dobę.
Preparat należy stosować przynajmniej przez 4 tygodnie. W celu uzyskania trwałej poprawy, preparat powinien być stosowany
przez kilka miesięcy. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 6 miesięcy.
W leczeniu przebarwień skóry, należy stosować jednocześnie kremy z filtrami UVA i UVB, ponieważ promieniowanie słoneczne
może nasilać zmiany chorobowe i powodować ponowną pigmentację skóry.
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W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować preparat tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania
następnej dawki preparatu, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować następną według schematu dawkowania. Nie
należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku równoczesnego stosowania innych preparatów na skórę, zaleca się ich nanoszenie pomiędzy kolejnymi
aplikacjami preparatu ACNE-DERM.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas azelainowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
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