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Hascofungin płyn 0,01 g/1 ml 30 ml
 

Cena: 23,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Płyny na skórę

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ciclopiroxum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Hascofungin w postaci płynu do stosowania na skórę jest produktem zawierającym cyklopiroksem z olaminą, który wykazuje
miejscowe działanie przeciwgrzybicze. Na co jest płyn Hascofungin? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie wszystkich postaci
grzybicy skóry. Lek może być pomocny między innymi w przypadku grzybicy ciała, a poza tym znajduje zastosowanie przy grzybicy stóp
lub pachwin, a oprócz tego bywa stosowany przy kandydozach skóry na stopach, między fałdami skóry i pod piersiami. Lek
Hascofungin w postaci płynu można wykorzystać również w przypadku problemu z łupieżem pstrym. Składnikiem czynnym leku
Hascofungin w postaci płynu na skórę jest cyklopiroks z olaminą, czyli substancja o właściwościach przeciwgrzybiczych, która
przeciwdziała rozwojowi grzybów chorobotwórczych i drożdżaków. Ta substancja ma też właściwości przeciwzapalne i
przeciwbakteryjne.

W opakowaniu znajduje się 30 ml płynu na skórę Hascofungin. W skład 1 ml płynu wchodzi 10 mg cyklopiroksu z olaminą oraz składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką i jeśli lekarz nie wskaże inaczej –
postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami. Rekomendowane dawkowanie płynu Hascofungin obejmuje aplikację leku na
zmienione chorobowo miejsca na skórze oraz wokół nich 2 razy na dobę. Lek najlepiej stosować rano i wieczorem. Nie powinno się
zwiększać ilości dawek leku.

Aby zaaplikować lek w prawidłowy sposób, należy zdjąć nasadkę zabezpieczającą, a następnie wycelować końcówkę preparatu w
odpowiednie miejsce i nacisnąć przycisk, by równomiernie rozprowadzić lek po skórze. Terapia lekiem Hascofungin powinna trwać aż
do ustąpienia objawów chorobowych – zazwyczaj zajmuje to około 2–4 tygodnie (w przypadku grzybicy stóp leczenie może trwać
dłużej). Jeśli okaże się, że zmiany nie ustąpią po 4 tygodniach terapii, konieczne będzie ponowne skonsultowanie się z lekarzem i
zweryfikowanie diagnozy. Lek nie powinien być stosowany w okolicach oczu. Należy także unikać jego kontaktu z błonami śluzowymi.

Płyn na skórę Hascofungin może wywoływać u niektórych pacjentów działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego, kto
korzysta z tego produktu leczniczego. Rzadkie skutki uboczne leku Hascofungin (w postaci płynu na skórę) obejmują podrażnienie skóry,
jej zaczerwienienie, świąd lub pieczenie. W przypadku zaobserwowania u siebie działań niepożądanych wynikających z użytkowania
leku, które zostały opisane w ulotce (lub tych w ulotce nieopisanych) zaleca się konsultację z lekarzem.
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Płyn na skórę Hascofungin ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie powinni go używać wszyscy pacjenci, nawet jeżeli
istnieją ku temu jasne przesłanki. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników znajdujących się w formule
produktu. W przypadku pojawienia się u pacjenta objawów nadwrażliwości na lek, zalecane jest jego odstawienie i konsultacja z
lekarzem. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny omówić z lekarzem potrzebę i zasadność stosowania
produktu w swoim przypadku.

Skład
1 ml płynu do stosowania na skórę zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą (Ciclopirox olaminum)

Wskazania i działanie
Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry:

kandydozy skórnej wywołanej przez Candida albicans,
grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp, wywołanej przez dermatofity Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Epidermophyton
floccosum (Acrothecium floccosum) i Microsporum canis,
łupieżu pstrego (Pityriasis versicolor), wywołanego przez Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na cyklopiroks z olaminą lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Nie stosować na rany.
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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