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Hydrocortisonum 0,5% krem 15g
 

Cena: 6,42 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać krem

Substancja
czynna

hydrokortyzon

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Opis działania:

Octan hydrokortyzonu jest syntetycznym glikokortykosteroidem do stosowania miejscowego.
Wykazuje słabe działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne (łagodzi świąd, zmniejsza obrzęki).

Wskazania:

Zewnętrznie w leczeniu:

atopowego zapalenia skóry (wyprysk alergiczny, pokrzywka);
liszaju rumieniowatego;
rumieniu wielopostaciowego;
liszaju płaskiego o nasilonym świądzie;
łojotokowego zapalenia skóry;
różnych postaci wyprysku, zwłaszcza wyprysku zliszajowaciałego;
łuszczycy owłosionej skóry głowy, łuszczycy zadawnionej;
świerzbiączki;
podczas kontynuacji leczenia silnie działającymi glikokortykosteroidami;
oparzeń I, II st. (w tym słonecznych);
stanów po ukąszeniach owadów (jako środek łagodzący).

Przeciwwskazania:
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Stosowanie leku jest przeciwwskazane kiedy występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu;
infekcje i stany zapalne skóry o etiologii bakteryjnej, wirusowej lub grzybiczej;
trądzik zwykły, trądzik różowaty;
atrofia (zanik) skóry;
nowotwór i stany przed nowotworowe skóry;
zapalenie skóry wokół ust;
gruźlica i kiła skóry.

Nie stosować na otwarte rany i uszkodzoną skórę.
Nie stosować przy współistniejącej grzybicy układowej.

Należy pamiętać:

brak efektu po 7 dniach stosowania preparatu lub zaostrzenie objawów chorobowych jest wskazaniem do skonsultowania się z
lekarzem w celu określenia przyczyny schorzenia;
nie należy stosować preparatu Hydrocortisonum 0,5 % krem dłużej niż 14 dni, bez porozumienia z lekarzem;
bez porozumienia z lekarzem nie stosować u dzieci do 12 roku życia;
stosowanie u chorych z cukrzycą jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza specjalisty;
nie stosować na zdrową skórę;
stosowanie na skórę twarzy dopuszczalne jest tylko przez krótki okres (do 3 dni);
nie stosować na rozległą powierzchnię skóry bez uprzedniej konsultacji z lekarzem;
nie stosować w infekcjach skórnych o podłożu bakteryjnym bez zlecenia lekarza specjalisty;
nie stosować na powieki u osób z jaskrą o wąskim i szerokim kącie przesączania oraz zaćmą bez zlecenia lekarza specjalisty.

Okres ciąży i karmienia piersią:

Kobiety ciężarne lub planujące zajście w ciąże oraz kobiety karmiące piersią powinny zasięgnąć porady lekarza o możliwości stosowania
leku, a następnie postępować dokładnie według jego zaleceń.
Nie stosować preparatu bez porozumienia z lekarzem.

Zdolność prowadzenia pojazdów:

Hydrocortisonum 0,5 %, krem jest uważany za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności
prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje:

Nie opisano dotąd wzajemnego oddziaływania (interakcji) zewnętrznie podawanego octanu hydrokortyzonu z innymi lekami.

Skład

1 g kremu zawiera 5 mg octanu hydrokortyzonu.
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