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Maxicortan 10 mg/g krem 15 g
 

Cena: 13,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hydrocortisonum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Maxicortan w postaci kremu z hydrokortyzonu octanem jest preparatem przeznaczonym do stosowania miejscowego w przypadku
problemów ze stanami zapalnymi skóry. Substancja czynna leku działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo, a dodatkowo ma
właściwości obkurczające naczynia krwionośne, dzięki czemu przynosi ulgę w przypadku objawów takich jak ból, świąd, obrzęk czy
zaczerwienienie. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia.

Wskazaniem do stosowania leku Maxicortan są stany zapalne skóry różnego pochodzenia, w tym głównie te pochodzenia alergicznego,
w przypadku których stosowanie glikokortykosteroidów nie daje satysfakcjonujących efektów. Lek może być przydatny do miejscowego
leczenia pokrzywki, AZS, alergicznego wyprysku kontaktowego czy też w przypadku redukcji objawów reakcji pojawiających się po
użądleniu bądź ukąszeniu przez owady. Działanie hydrokortyzonu polega na redukcji objawów stanu zapalnego. Funkcją Maxicortan jest
zatem redukcja świądu i zwężenie naczyń krwionośnych. Substancja czynna hamuje wytwarzanie substancji, które odpowiadają za
pojawianie się objawów stanu zapalnego, a dodatkowo przyczynia się do zwiększenia syntezy białka zwiększającego przepuszczalność
naczyń, redukując tym samym obrzęk.

Maxicortan w postaci kremu jest dostępny w opakowaniu zawierającym 15 g leku. W skład 1 g kremu wchodzi 10 mg hydrokortyzonu
octanu, a także składniki pomocnicze. Lek powinno się stosować zgodnie ze wskazaniami znajdującymi się w ulotce, chyba że lekarz
zaleci indywidualnie inne dawkowanie. Krem należy nakładać miejscowo w niewielkiej ilości na objętą stanem zapalnym skórę –
aplikacja nie powinna być częstsza niż 1-2 razy na dobę. Podczas stosowania leku zalecane jest przestrzeganie miary jednostki FTU
(jednostka opuszki palca), która określa ilość kremu nakładanego na linię od czubka do fałdu pierwszego stawu na palcu dorosłej osoby.
Zazwyczaj odpowiada to linii około 2,5 cm wyciśniętego z tubki leku i jest to ok. 0,5 g kremu – taka ilość leku powinna wystarczyć do
pokrycia powierzchni odpowiadającej 2 dłoniom osoby dorosłej.

Bez wyraźnego wskazania lekarza nie powinno się stosować leku na większe partie skóry. Leczenie bez kontroli specjalisty nie powinno
ponadto trwać dłużej niż tydzień, a jeśli czas ten będzie niewystarczający, by objawy ustąpiły, zaleca się konsultację z lekarzem.
Kontaktu ze specjalistą wymaga również nasilenie objawów w czasie stosowania kremu.
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Krem Maxicortan może wykazywać u niektórych pacjentów działania niepożądane, ale nie muszą one wystąpić u wszystkich osób, które
stosują lek. Skutki uboczne dotyczą przede wszystkim długotrwałego stosowania leku (ponad 14 dni) bądź jego aplikacji na duże
powierzchnie skóry. Możliwe działania niepożądane są wyszczególnione w dołączonej do opakowania ulotce. Wśród nich wymienić
można zanikowe zapalenie skóry, pojawienie się rozstępów na skórze, powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych, pojawienie
się wybroczyn lub nadkażeń bakteryjnych, grzybiczych bądź wirusowych, a także trądzik. Wśród skutków ubocznych Maxicortan
wymienia się również opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń, zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, a także
zahamowanie wzrostu i rozwoju dzieci.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować krem Maxicortan. Przeciwwskazania do jego użycia to wiek poniżej 12 lat (bez wskazania
lekarza), gdyż preparat może zaburzać wzrost i rozwój dzieci. Bez wyraźnego zalecenia lekarza leku nie powinno się również stosować w
ciąży i w czasie karmienia piersią, a jeśli będzie to niezbędne, możliwe jest tylko krótkotrwałe i ostrożne jego stosowanie – wyłącznie na
niewielką powierzchnię skóry. Przeciwwskazaniem jest także nadwrażliwość na hydrokortyzonu octan bądź składniki pomocnicze
kremu. Leku nie powinni stosować pacjenci z otwartymi ranami lub skórą uszkodzoną. Dodatkowo nie jest on przeznaczony do
stosowania na skórę twarzy. Przeciwwskazania obejmują również trądzik zwykły lub różowaty, atrofię skóry, zakażenia bakteryjne,
grzybicze lub wirusowe, a także zmiany gruźlicze skóry i zapalenie skóry w okolicy ust.

Opis
10 mg/g, krem Hydrocortisoni acetas

Lek stosuje się miejscowo w stanach zapalnych skóry w następujących wskazaniach:

atopowe zapalenie skóry
wyprysk kontaktowy alergiczny, pokrzywka
reakcje występujące po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie)

OTC - lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu oraz substancje pomocnicze: makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, alkohol
stearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, sorbitanu stearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona

Stosowanie
Podanie na skórę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowanie leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

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.
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