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Dernilan krem 35 g
 

Cena: 16,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Kremy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dernilan w postaci kremu przeznaczony jest do pielęgnacji skóry na rękach i nogach. Na co jest Dernilan? Wskazaniem do
stosowania leku są bolesne pęknięcia zrogowaciałego naskórka. Lek ma właściwości przeciwzapalne, a oprócz tego przyspiesza
ziarninowanie tkanek i ułatwia gojenie się skóry. Dodatkowym działaniem produktu jest ułatwianie usuwania zgrubiałego naskórka. W
skład leku wchodzi między innymi alantoina, która dogłębnie nawilża skórę i stymuluje regenerację naskórka, a także kwas salicylowy o
właściwościach złuszczających, kwas nikotynowy o właściwościach poprawiających ukrwienie i wpływających na prawidłowe
rogowacenie naskórka, a dodatkowo kamfora, która działa bakteriobójczo i daje subiektywne odczucie redukcji bólu.

W opakowaniu znajduje się 35 g kremu Dernilan. W skład 100 g leku wchodzi 1 g kamfory racemicznej, 300 mg alantoiny, 250 mg
nikotynamidu, a także 100 mg kwasu salicylowego oraz składniki pomocnicze. Zalecane dawkowanie kremu Dernilan opisano w
dołączonej do opakowania ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz je indywidualnie zmodyfikuje. Należy kremem smarować
skórę rąk i stóp w częstotliwości 3–4 razy na dobę, wmasowując każdorazowo krem lekko w naskórek. Zaleca się dodatkowo, by co kilka
dni moczyć miejsca z problematycznym zgrubiałym naskórkiem oraz usuwać zrogowacenia mechanicznie. Gdy zmiany się wygoją, lek
można stosować 1–2 razy na dobę.

Lek Dernilan może u niektórych pacjentów, którzy go stosują, powodować działania niepożądane. Mowa przede wszystkim o reakcjach
alergicznych oraz miejscowych podrażnieniach skóry. Częstość występowania wspomnianych skutków ubocznych nie jest znana. 
Przeciwwskazaniem do stosowania produktu leczniczego Dernilan jest wiek poniżej 12 lat, a także ciąża i karmienie piersią (o ile inaczej
indywidualnie nie zdecyduje lekarz). Oprócz tego przeciwwskazania to nadwrażliwość na składniki czynne bądź pomocnicze produktu.
Lek nie powinien być też aplikowany na dużą powierzchnię skóry, ponadto nie zaleca się jego aplikacji na błony śluzowe.

Skład
Alantoinum - 300,0 mg, Amidum acidi nicotinici - 250,0 mg, Acidum salicylicum - 100,0 mg, Camphorum - 1,0 g.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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