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Skinoren 15% żel 30 g
 

Cena: 66,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent LEO PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum azelaicum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 150 mg kwasu azelainowego.

Wskazania i działanie

Trądzik pospolity (żel), trądzik pospolity i przebarwienia (krem).

Kwas azelainowy wywiera działanie przeciwbakteryjne, hamuje nadmierne rogowacenie naskórka i zmniejsza tworzenie się zaskórników.
Hamuje wzrost Propionibacterium acnes i Staphylococcus epidermidis, bakterii uważanych za istotne w patogenezie trądziku pospolitego.
Zmniejsza także zawartość wolnych kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry, ułatwiających rozwój trądziku. Ponadto hamuje
rozrost keratynocytów, normalizując ich końcowe różnicowanie. Hamuje także nadmierną czynność nieprawidłowych melanocytów.
Zastosowany miejscowo wchłania się w niewielkim stopniu przez skórę (około 3,6%).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu (zwłaszcza na glikol propylenowy). W początkowym okresie leczenia może wystąpić łagodne,
miejscowe podrażnienie skóry (zaczerwienienie, świąd, pieczenie, suchość i łuszczenie się skóry), które ustępuje samoistnie. Rzadko
obserwowano kontaktowe zapalenie skóry i zapalenie mieszków włosowych, bardzo rzadko - alergiczne reakcje skórne, m.in. wysypkę.
Należy unikać kontaktu preparatu ze spojówkami.

Dawkowanie
2 razy dziennie - rano i wieczorem - nanosi się cienką warstwę kremu lub żelu na umytą i osuszoną skórę (preparat należy dokładnie
wklepać). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lek stosuje się raz dziennie lub przerywa leczenie do czasu ustąpienia działań
niepożądanych. Leczenie trądziku powinno trwać co najmniej 4 tygodnie; pełny efekt osiąga się zazwyczaj po kilku miesiącach
stosowania. W leczeniu przebarwień preparat stosuje się co najmniej 3 miesiące.

Informacje dodatkowe
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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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