
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Hascofungin krem 30 g
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ciclopiroxum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Hascofungin w postaci kremu jest wyrobem przeznaczonym do miejscowego stosowania na skórę, który ma właściwości
przeciwgrzybicze. Na co jest krem Hascofungin? Wskazaniem do stosowania leku jest miejscowa terapia wszystkich postaci grzybicy
skóry. Krem można wykorzystać w przypadku grzybicy stóp i pachwin, a także przy grzybicy podudzi oraz grzybicy ciała. Znajduje
zastosowanie w leczeniu łupieżu pstrego, a poza tym może być stosowany na kandydozy skóry, w tym te obejmujące stopy, skórę pod
piersiami czy też skórę między fałdami. Składnik czynny kremu Hascofungin, cyklopiroks z olaminą, ma działanie przeciwgrzybicze oraz
właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Cyklopiroks z olaminą skutecznie zwalcza wiele gatunków dermatofitów oraz pleśni, a
dodatkowo hamuje rozprzestrzenianie się niektórych innych grzybów chorobotwórczych.

W opakowaniu znajduje się 30 g kremu Hascofungin. W skład 100 g kremu wchodzi 1 g cyklopiroksu z olaminą, a także składniki
pomocnicze. Lek należy stosować wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z dołączoną do jego opakowania ulotką. Jeśli lekarz nie
wskaże inaczej, rekomendowane w ulotce dawkowanie kremu Hascofungin powinno być przestrzegane przez pacjenta.

Zalecane dawkowanie kremu obejmuje aplikację jego niewielkiej ilości na zmienioną chorobowo skórę, a także niewielki obszar wokół
niej. Krem należy nakładać na skórę 2 razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem. Nie należy stosować leku częściej niż to wskazane. Czas
trwania terapii jest zazwyczaj zależny od tego, jak bardzo nasilone są zmiany chorobowe oraz przez co zostały wywołane. Zwykle terapia
trwa 2–4 tygodnie, chociaż przy grzybicy stóp należy przygotować się na dłuższe leczenie.

Krem Hascofungin może przyczynić się do tego, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane, chociaż nie zdarza się to u
każdej osoby, która stosuje ten lek. Możliwe skutki uboczne wynikające ze stosowania leku Hascofungin obejmują między innymi
miejscowe reakcje nadwrażliwości. Poza tym nie można wykluczyć podrażnienia i zaczerwienienia skóry, a także jej pieczenia, obrzęku
czy świądu. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie takie objawy lub inne skutki uboczne, które nie zostały opisane w ulotce, powinien
skonsultować się z lekarzem.

Lek Hascofungin w postaci kremu ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie wszyscy pacjenci ze wskazaniami powinni z
niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu leczniczego jest nadwrażliwość na cyklopiroks z olaminą bądź jakikolwiek
ze składników pomocniczych kremu.
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Lek Hascofungin w postaci kremu nie może być aplikowany na rany. Nie powinien mieć też kontaktu z oczami (nie można stosować go
również w okolicy oczu) oraz błonami śluzowymi. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed
rozpoczęciem korzystania z leku. Aktualnie nie ma danych dotyczących stosowania tego leku u dzieci, dlatego w przypadku tej grupy
wiekowej nie należy działać na własną rękę – zawsze najlepiej zgłosić się do lekarza, który wyda odpowiednie zalecenia.

Skład

Ciclopiroxi olaminum 1,0 g
Vehiculum ad 100,00 g

Wskazania i działanie
Substancją czynną preparatu jest cyklopiroks z olaminą. Preparat ma działanie przeciwgrzybicze, a także słabsze przeciwbakteryjne i
przeciwzapalne. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów, pleśni, drożdżaków a także niektórych innych grzybów
chorobotwórczych.
Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego. Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu wszystkich postaci grzybic skóry
gładkiej i owłosionej, w szczególności takich jak: kandydoza skórna, grzybica ciała, podudzi, pachwin, stóp, łupież pstry.

Dawkowanie
Niewielką ilość preparatu należy nanieść i rozprowadzić na zmienionej chorobowo powierzchni skóry oraz obszarze bezpośrednio wokół
zmiany (krem delikatnie wetrzeć). Stosować 2 razy na dobę, rano i wieczorem. W przypadku kandydozy, grzybicy ciała i pachwin oraz
łupieżu pstrego stosować przez 2–4 tygodni, w przypadku grzybicy stóp stosować 4 tygodnie lub dłużej. Jeżeli zmiany nie ustąpią po 4
tygodniach leczenia należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparatu nie należy stosować na rany.
Ciąża
W okresie ciąży nie stosuj leku bez konsultacji z lekarzem!

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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