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Hydrocortisonum krem 0,5% 15 g
 

Cena: 8,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hydrocortisonum

Opis produktu
 

Wstęp
Krem Hydrocortisonum to lek, który ma postać kremu. Przeznaczony jest do stosowania miejscowego na zmiany skórne, którym
towarzyszy świąd, rumień czy obrzęk. Działa łagodząco, przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurczająco na naczynia krwionośne.
Należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Opakowanie zawiera 15 g leku w aluminiowej tubie. Preparat wydawany jest bez
recepty.

1 g kremu Hydrocortisonum zawiera:
● 5 mg octanu hydrokortyzonu (łac. Hydrocortisoni acetas), który jest substancją aktywną leku,
● substancje pomocnicze: eter cetostearylowy makrogolu, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, stearynian
sorbitanu, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, woda oczyszczona.

Jakie są wskazania do stosowania kremu Hydrocortisonum? Preparat stosuje się miejscowo w przypadku:

● atopowego zapalenia skóry (zwanego również AZS, atopią lub egzemą), któremu towarzyszy wystąpienie pokrzywki czy wyprysku
alergicznego,
● liszaja rumieniowatego,
● rumienia wielopostaciowego,
● liszaja płaskiego o nasilonym świądzie,
● łojotokowego zapalenia skóry,
● dolegliwości po ukąszeniach owadów,
● łuszczycy owłosionej skóry głowy, łuszczycy zadawnionej,
● świerzbiączki,
● oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, jak również oparzeń słonecznych,
● kontynuacji leczenia silnie działającymi glikokortykosteroidami.

Dzięki obecności substancji czynnej w postaci octanu hydrokortyzonu lek łatwo się wchłania i przenika do warstwy rogowej skóry.
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Krem Hydrocortisonum zawsze stosuje się zgodnie z informacjami zawartymi na ulotce dołączonej do leku lub według zaleceń lekarza
bądź farmaceuty. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości konieczna jest konsultacja lekarska lub farmaceutyczna.

● Krem może być stosowany przez młodzież powyżej 12. roku życia oraz przez osoby dorosłe.
● Lek należy stosować zewnętrznie miejscowo na zmienioną chorobowo skórę.
● Zaleca się aplikowanie cienkiej warstwy kremu dwa do trzech razy na dobę.
● W przypadku zmian skórnych występujących na twarzy leku nie należy stosować dłużej niż przez trzy dni.
● Należy unikać kontaktu preparatu ze zdrową skórą.
● W przypadku zmian chorobowych, które obejmują znaczną powierzchnię skóry, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą.
● Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, preparatu leczniczego nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni.
● Nie zaleca się nakładania większych dawek kremu w celu wzmocnienia jego działania. Nie poprawi to skuteczności leku, a może
zaszkodzić pacjentowi.
● Jeśli pacjent pominie dawkę, radzi się kontynuować leczenie według zaleceń.

Jeśli w ciągu 7 dni od rozpoczęcia stosowania preparatu Hydrocortisonum pacjent nie zaobserwował poprawy lub objawy uległy
nasileniu, należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku dzieci poniżej 12. roku życia leczenie należy najpierw skonsultować z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania kremu Hydrocortisonum w przypadku:

● nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku (dotyczy to zarówno substancji aktywnych, jak i pomocniczych),
● występowania u pacjenta zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego, a także przy grzybicy układowej,
● pacjentów zmagających się z trądzikiem pospolitym lub trądzikiem różowatym,
● pacjentów cierpiących na atrofię (zanik) skóry,
● nowotworów skóry lub w stanu przedrakowego,
● osób z zapaleniem skóry w okolicach ust (dermatitis perioralis),
● zmian skórnych, które mają związek z gruźlicą,
● uszkodzeń skóry lub otwartych ran.

Jak każdy lek, preparat Hydrocortisonum może wywoływać działanie niepożądane, które nie będą dotyczyły każdego pacjenta. Podczas
stosowania kremu dłużej niż przez okres 14 dni może pojawić się:

● zaburzenie skóry i tkanki podskórnej, takie jak: alergia kontaktowa, zanikowe zapalenie skóry, rozstępy, pieczenie, zaczerwienienie,
suchość skóry,
● nawrót zakażenia,
● owrzodzenie, wybroczyny, opóźnione gojenie się ran,
● plamica posteroidowa objawiająca się przebarwieniami na skórze,
● jaskra lub zaćma w przypadku stosowania leku w okolicach oczu,
● zespół Cushinga,
● hiperglikemia, cukromocz.

Jeśli u pacjenta pojawią się powyższe dolegliwości, należy niezwłocznie odstawić preparat i skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą.

Opis
5 mg/g, krem

Hydrocortisoni acetas

Lek Hydrocortisonum Aflofarm stosuje się miejscowo w następujących wskazaniach:

atopowe zapalenie skóry (wyprysk alergiczny, pokrzywka);
liszaj rumieniowaty;
rumień wielopostaciowy;
liszaj płaski o nasilonym świądzie;
łojotokowe zapalenie skóry;
różne postacie wyprysku, zwłaszcza wyprysk zliszajowaciały;
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łuszczyca owłosionej skóry głowy, łuszczyca zadawniona;
świerzbiączka;
kontynuacja leczenia silnie działającymi glikokortykosteroidami;
oparzenia I° i II° (w tym słoneczne);
łagodzenie odczynów po ukąszeniach owadów.

OTC - lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu oraz substancje pomocnicze: makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, alkohol
stearylowy, parafinę ciekłą, wazelinę białą, sorbitanu stearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną

Stosowanie
Dawkowanie i sposób stosowania: O ile lekarz nie zaleci inaczej, nakładać niewielką ilość kremu na miejsca zmienione chorobowo 2 lub
3 razy na dobę. Nie należy stosować leku bez porozumienia z lekarzem dłużej niż przez 14 dni. Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż
przez 3 dni.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Dzieci: Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez porozumienia z lekarzem.

Podanie na skórę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
15

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.
 

Galeria
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