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Hydrocort 0,5% maść 20 g
 

Cena: 10,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent CHEMA-ELEKTROMET

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hydrocortisonum

Opis produktu
 

Wstęp
Preparat leczniczy Hydrocort 0,5% działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo. Wpływa także na obkurczenie naczyń krwionośnych.
Dlatego też krem Hydrocort 0,5% zaleca się do miejscowego stosowania na skórę w czasie objawowego leczenia niezakażonych chorób
skórnych takich jak: ostre stany zapalne pochodzenia uczuleniowego (atopowe zapalenie skóry), łuszczyca skóry owłosionej, łuszczyca
zadawniona, liszaj rumieniowaty, rumień wielopostaciowy, liszaj płaski o nasilonym świądzie, łojotokowe zapalenie skóry, wyprysk
zliszajowaciały, ostre uczuleniowe lub zapalne choroby skóry.

Preparat w kremie Hydrocort 0,5% można również stosować jako lek wspomagający wyciszenie reakcji po ukąszeniach owadów,
skórnych odczynów polekowych oraz oparzeń I i II stopnia.

Skład
Substancja czynna: 1 g maści zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas).

Substancje pomocnicze: wazelina biała, glicerolu monostearynian, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu
parahydroksybenzoesan (E 218), woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Preparat Hydrocort 0,5% jest zalecany do stosowania przede wszystkim w leczeniu objawowym chorób skórnych. Wśród nich do
najczęstszych należą: AZS (atopowe zapalenie skóry), łojotok czy łuszczyca. Krem Hydrocort 0,5% sprawdza się również jako lek na
skórę oparzoną oraz źle reagującą na ukąszenia owadów.

Główny składnik leku, hydrokortyzon, wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwuczuleniowe, przeciwobrzękowe i przeciwświądowe.
Dlatego też tak dobrze sprawdza się w niwelowaniu objawów chorób skórnych. Stosowanie kremu Hydrocort 0,5% szybko przynosi ulgę,
zmniejsza odczucie świądu lub pieczenia. Zmniejsza także widoczność rumieni i obrzęków skórnych.

Dawkowanie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/hydrocort-0-5-masc-20-g.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Zmienioną chorobowo powierzchnię skóry delikatnie, lecz dokładnie oczyścić. Pokrywać cienką warstwą maści 2-3 razy na dobę.

Jeśli nastąpi poprawa, lek Hydrocort 0,5% stosować jeszcze 2-3 razy w tygodniu, nie dłużej niż przez 10-14 dni. W przypadku chorób o
etiologii bakteryjnej konieczne jest stosowanie antybiotykoterapii.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania
Leku Hydrocort 0,5% nie należy stosować:

w przypadku uczulenia na hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w zakażeniach skórnych pochodzenia wirusowego, grzybiczego, bakteryjnego,
w nowotworach skóry lub stanach przedrakowych,
w zapaleniu skóry wokół ust,
w trądziku różowatym lub pospolitym,
na rany lub owrzodzenia,
na skórę w okolicy powiek (ryzyko jaskry), u osób z jaskrą i zaćmą na skórę w okolicy powiek,
u osób z chorobą Buergera,
na zarostowe zapalenie naczyń,
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry, rany i uszkodzoną skórę - ryzyko ścieńczenia skóry, nadmiernej jej suchości.
Podczas stosowanie leku należy chronić błony śluzowe i oczy.

Hydrokortyzonu (substancji czynnej leku) nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym - może to spowodować nasilone
wchłanianie leku.
Podczas stosowania leku, szczególną ostrożność powinny zachować osoby chore na cukrzycę oraz łuszczycę (ryzyko rozwoju
tolerancji).

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem leku Hydrocort 0,5% powinny skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Hydrocort 0,5% możliwe jest wystąpienie takich niepożądanych objawów jak:

zanikowe zapalenie skóry, rozstępy skórne, opóźnienie tworzenia się blizn (przy stosowaniu przez okres dłuższy niż 14 dni),
zapalenie skóry wokół ust, zanikowe zapalenie skóry, utrwalone rozszerzenie naczyń (przy stosowaniu na skórę twarzy),
plamica,
pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość,
zanik skóry,
rozszerzenie naczyń krwionośnych,
odbarwienia skóry,
nadkażenia bakteryjne, wirusowe i grzybice,
owrzodzenia,
opóźnione gojenie się ran,
jaskra / zaćma przy stosowaniu na powieki,
zespół Cushinga (przy stosowaniu na duże powierzchnie ciała, pod opatrunkiem zamkniętym).

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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