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Skinoren 20% krem 30g
 

Cena: 58,92 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Bayer

Postać krem

Substancja
czynna

kwas azelainowy

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania

Trądzik pospolity oraz przebarwienia skóry.

Działanie

Skinoren krem jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci kremu do stosowania na skórę. Substancja czynna - kwas azelainowy
wykazuje działanie przeciwtrądzikowe, hamuje nadmierne rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość wolnych kwasów tłuszczowych na
powierzchni skóry, zmniejsza liczbę zaskórników oraz hamuje wzrost i nadmierną aktywność nieprawidłowych komórek barwnikowych
naskórka (melanocytów).

Dawkowanie

Lek Skinoren krem należy stosować wyłącznie na skórę. Przed zastosowaniem należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć.
Cienką warstwę leku nanosić na chorobowo zmienioną skórę dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Po nałożeniu leku należy umyć ręce.
W przypadku znacznego podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość nakładanego leku lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia
objawów podrażnienia. W leczeniu trądziku pospolitego wyraźną poprawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego
stosowania leku. Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, należy regularnie stosować lek przez kilka miesięcy, lecz nie dłużej niż przez 6
miesięcy. W leczeniu przebarwień zaleca się stosowanie kremu co najmniej przez 3 miesiące. Najlepszy rezultat osiąga się stosując lek
systematycznie. Ze względu na to, ze promieniowanie słoneczne może nasilać przebarwienia skóry, podczas całego okresu leczenia
należy jednocześnie stosować kremy z filtrem UV B i UV A.
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Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek stosować u młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat) w leczeniu trądziku grudkowo-krostkowego.

Skład

(1 g kremu): 200 mg kwasu azelainowego, kwas benzoesowy, estry polietylenowe kwasów tłuszczowych, mieszanina mono-, di-,
trójglicerydów wyższych kwasów tłuszczowych, oktanonian cetearylu, glikol propylenowy, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Skinoren krem, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy, glikol propylenowy lub na
którąkolwiek z substancji pomocniczych leku Skinoren krem.

Informacje dodatkowe

Jak każdy lek, Skinoren krem może powodować działania niepożądane, chociaż u nie każdego one wystąpią. Na początku leczenia może
wystąpić miejscowe podrażnienie skóry. Najczęściej obserwowane działania niepożądane to: uczucie pieczenia lub parzenia oraz
swędzenie, zaczerwienienie, suchość i łuszczenie skóry. Rzadko może występować zapalenie skóry i zapalenie mieszków włosowych. W
większości przypadków objawy podrażnienia są łagodne i przemijają w trakcie leczenia. Bardzo rzadko mogą wystąpić uczulenia skórne,
np. wysypka, oraz reakcje nadwrażliwości na światło.
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