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Oncoya krem do postępowania w zespole ręka-stopa 100 ml
 

Cena: 46,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

Producent GOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
mocznik, SyriCalm™ CLR (ekstrakty z Phragmites kharka oraz Poria cocos), masło Shea, kompleks olejowy Omega Plus (olej z nasion
słonecznika, olej kukurydziany, olej sezamowy, olej makadamia, oliwa z oliwek), proteiny jedwabiu, olej sojowy.

Wskazania i działanie

ONCOYA Krem do postępowania w zespole ręka-stopa to wyrób medyczny w postaci specjalistycznego kremu, bogaty w
składniki tworzące na skórze nawilżająco-natłuszczającą barierę ochronną. Powstały w ten sposób film łagodzi dermatologiczne
skutki uboczne chemioterapii. Krem należy stosować równolegle z zasadniczą terapią onkologiczną (chemioterapią).

Zespół ręka-stopa (erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa) jest skutkiem ubocznym chemioterapii, obserwowanym po
wielu stosowanych obecnie chemioterapeutykach (takich jak np. 5-fluorouracyl, pegylowana liposomalna doksorubicyną,
doksorubicyna, cytarabina, floksurydyna, interleukina 2, docetaksel, kapecytabina, winorelbina czy gemcytabiny) lub
innych lekach biologicznych (np. inhibitorach kinaz białkowych).

Wśród wczesnych objawów zespołu należy wymienić: uczucie mrowienia, pieczenia i drętwienia w obrębie stóp i dłoni.
Następnie obserwuje się rumień skóry, a pacjenci zgłaszają postępujący ból. Do innych objawów tego syndromu należą:
nadmierne rogowacenie, pogrubienie i łuszczenie się skóry. Może dochodzić do powstawania pęknięć i rozpadlin. Niekiedy
obserwuje się również pęcherze i owrzodzenia.
Zmiany te powodują nie tylko spadek komfortu życia pacjentów, ale także mogą mieć wpływ na zmniejszenie dawki
terapeutycznej lub nawet czasowe zaprzestanie leczenia. Dlatego bardzo ważna jest właściwa ochrona skóry dłoni i stóp w celu
zarówno zapobiegania, jak i łagodzenia przebiegu już powstałych objawów zespołu. Należy unikać substancji silnie
podrażniających skórę takich jak: perfumy, mocne środki myjące, gorące kąpiele, noszenie zbyt ciasnego obuwia czy nadmierna
ekspozycja na słońce.
Zaleca się natomiast regularnie stosowanie specjalistycznych kremów, zawierających mocznik w odpowiednim stężeniu,
nieprzekraczającym 10%.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
Wyrób przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
Stosować na czystą i nieuszkodzoną skórę. Niewielką ilość kremu nanieść na skórę dłoni i stóp. Delikatnie rozsmarować.
Stosowanie rozpocząć na kilka dni przed pierwszym podaniem chemioterapii lub leków biologicznych. Następnie stosować
regularnie, w miarę potrzeby kilka razy dziennie, zwłaszcza po każdym umyciu rąk oraz stosowaniu innych środków
wysuszających lub podrażniających. Po zakończonym zasadniczym leczeniu onkologicznym, krem należy stosować jeszcze
przez co najmniej dwa tygodnie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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