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Dernilan maść 35 g
 

Cena: 17,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Maści

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dernilan w postaci maści to preparat, który stosuje się do intensywnej pielęgnacji dłoni i stóp o tendencji do nadmiernego
rogowacenia i pękania zgrubiałego naskórka. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
Swoje działanie opiera na zawartości składników o właściwościach kojących, nawilżających, przeciwzapalnych oraz przyspieszających
regenerację naskórka i usuwanie zrogowaceń.

Na co jest Dernilan? Wskazaniem do stosowania maści są przede wszystkim głębokie pęknięcia zrogowaciałego naskórka na stopach
bądź rękach, które bywają bardzo bolesne i trudne w gojeniu. Lek pielęgnuje skórę rąk i stóp, redukując dolegliwości związane z
nadmiernym ich rogowaceniem. Jest to lek skojarzony, który w swoim składzie posiada 4 substancje czynne. Pierwszą z nich jest
alantoina, kolejną kwas salicylowy, a następną nikotynamid (witamina PP). Ostatnim składnikiem czynnym produktu jest kamfora. Maść
działa kojąco i sprzyja gojeniu się ran, a oprócz tego działa przeciwzapalnie i przyspiesza ziarninowanie. Dodatkowo lek ułatwia
pozbywanie się zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka.

W opakowaniu znajduje się 35 g maści Dernilan. W skład 100 g maści wchodzi 1 g kamfory racemicznej, a także 300 mg alantoiny oraz
250 mg nikotynamidu i 100 mg kwasu salicylowego. Recepturę leku uzupełniają składniki pomocnicze. Jest to wazelina biała i glicerol, a
dodatkowo woda oczyszczona, alkohol cetylowy i cholesterol, a także parahydroksybenzoesany metylu i propylu. Zalecane dawkowanie
Dernilan opisano szczegółowo w dołączonej do niego ulotce i należy go przestrzegać, o ile lekarz go nie zmodyfikuje. Stosowanie maści
Dernilan polega na jej aplikacji na skórę rąk lub stóp w częstotliwości 3–4 razy na dobę. Maść należy delikatnie wmasowywać, ponadto
zalecane jest, by co kilka dni moczyć skórę ze zrogowaceniami w ciepłej wodzie, co ułatwi usuwanie martwego naskórka. Po osiągnięciu
pożądanych efektów maść można stosować 1–2 razy na dobę.

Dernilan jest lekiem, który posiada również pewne działania niepożądane, co nie oznacza jednak, że występują one u każdego pacjenta
korzystającego z maści. Skutki uboczne maści Dernilan to miejscowe podrażnienia skóry oraz reakcje alergiczne – częstość ich
występowania nie może być określona na podstawie aktualnie dostępnych informacji. Kwas salicylowy, który zawarty jest w maści,
może przyczyniać się do nasilenia działania terapeutycznego NLPZ. Nie są natomiast dostępne dane o możliwych interakcjach
pozostałych składników czynnych maści.
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Przeciwwskazaniem Dernilan jest wiek poniżej 12. roku życia, a także nadwrażliwość na składniki czynne bądź pomocnicze maści. Lek
Dernilan nie powinien być też aplikowany na duże obszary skóry i nie zaleca się jego aplikacji na błony śluzowe. Przed zastosowaniem
produktu koniecznie muszą się skonsultować z lekarzem pacjentki w ciąży i karmiące piersią. Ze względu na brak danych dotyczących
stosowania leku w ciąży i w czasie laktacji, nie zaleca się korzystania z niego na własną rękę, a jedynie na wyraźne wskazanie lekarza i
zgodnie z jego instrukcjami.

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

Wskazania i działanie

Dernilan jest preparatem przeznaczonym do pielęgnacji skóry stóp i rąk. Szczególnie polecany w przypadkach bolesnych i
głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka. Zawiera w swoim składzie alantoinę, kwas salicylowy, kwas
nikotynowy i kamforę. Działa przeciwzapalnie, gojąco, przyspieszając ziarninowanie tkanek. Występuje w postaci kremu
przeznaczonego do codziennej pielęgnacji oraz maści polecanej do leczenia głębokich i bolesnych pęknięć zgrubiałego
naskórka.
W przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk.
Preparat o działaniu gojącym, przeciwzapalnym, przyspieszającym ziarninowanie tkanek, ułatwiającym usuwanie zgrubiałego,
zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.

Dawkowanie
Skórę stóp i rąk smarować preparatem od 3 do 4 razy dziennie, preparat lekko wmasować. Co kilka dni stopy wymoczyć i usunąć
zrogowaciały naskórek. Po wygojeniu zmian preparat stosować 1 do 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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