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Skinoren 20% krem 30 g
 

Cena: 62,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent LEO PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum azelaicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Skinoren w postaci kremu to środek przeciwtrądzikowy przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę, którego substancję
czynną stanowi kwas azelainowy. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest Skinoren? Wskazaniem do stosowania kremu jest leczenie trądziku pospolitego. Lek może być również pomocny w
przypadku walki z przebarwieniami skóry. Składnikiem aktywnym kremu Skinoren jest kwas azelainowy. Posiada on właściwości
przeciwbakteryjne w stosunku do Propionibacterium acnes, a dodatkowo przyczynia się do redukcji ilości zaskórników i ilości wolnych
kwasów tłuszczowych na powierzchni naskórka. Kwas azelainowy dodatkowo przyczynia się do redukcji nadmiernego rogowacenia
naskórka, a przy tym redukuje wzmożoną aktywność i wzrost nieprawidłowych melanocytów.

W opakowaniu znajduje się 30 g kremu Skinoren. W skład 1 g kremu wchodzi 200 mg kwasu azelainowego, a także składniki
pomocnicze. Krem przeciwtrądzikowy Skinoren należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz je
zmodyfikuje. Zazwyczaj zaleca się nanoszenie cienkiej warstwy kremu na skórę objętą procesem chorobowym. Aplikacja kremu
zalecana jest dwa razy na dobę – rano i wieczorem. Krem naniesiony na skórę należy lekko wetrzeć. W czasie stosowania leku Skinoren
ważne jest unikanie kontaktu produktu z błonami śluzowymi, oczami i ustami. Każdorazowo przed i po aplikacji kremu na skórę należy
umyć ręce.

Czas terapii dobiera się indywidualnie, gdyż zależny jest od nasilenia zmian skórnych i reakcji pacjenta na leczenie. Zazwyczaj w
przypadku walki z trądzikiem pospolitym pacjenci zauważają poprawę po około 4 tygodniach systematycznej terapii. Zaleca się jednak
kontynuowanie leczenia przez minimum kilka miesięcy, maksymalnie przez rok. Jeśli krem Skinoren stosowany jest natomiast w celu
walki z przebarwieniami, zaleca się jego systematyczną aplikację przez przynajmniej 3 miesiące, unikając w tym czasie ekspozycji na
promieniowanie słoneczne, które mogłoby nasilać przebarwienia.

Niektórzy pacjenci stosujący krem Skinoren mogą zauważyć u siebie działania niepożądane. Bardzo często krem powoduje uczucie
pieczenia lub świąd, ewentualnie rumień w miejscu aplikacji. Częste skutki uboczne Skinoren to natomiast suchość i łuszczenie skóry, a
także podrażnienie lub ból w miejscu aplikacji czy też odbarwienie skóry. Niezbyt częste działania niepożądane kremu Skinoren to
parestezje, trądzik lub zapalenie skóry (w tym też łojotokowe zapalenie skóry), a dodatkowo wrażenie dyskomfortu i obrzęk w miejscu
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aplikacji leku. Rzadkie skutki uboczne preparatu opisano szczegółowo w dołączonej do niego ulotce.

Przeciwwskazaniem Skinoren jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Produkt nie powinien być stosowany przez
kobiety spodziewające się dziecka i karmiące piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nie są dostępne dane o działaniu produktu na dzieci
w wieku poniżej 12 lat. Unikać należy ponadto kontaktu noworodka z leczoną kremem Skinoren skórą.

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.
Skinoren hamuje wzrost Propionibacterium acnes i Staphylococcus epidermidis, bakterii uważanych za istotne w patogenezie trądziku
pospolitego. Skinoren zmniejsza także zawartość wolnych kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry, ułatwiających rozwój trądziku.
Ponadto Skinoren 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 Skinoren ze spojówkami.
Krem Skinoren przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego.
W kremie zastosowano substancje pomocnicze: kwas benzoesowy, który w niewielkim stopniu może podrażniać skórę, oczy i błony
śluzowe oraz glikol propylenowy, mogący powodować podrażnienia skóry.
Produkt powinien być stosowany ostrożnie, należy unikać kontaktu kremu z oczami, ustami, błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu
leku z którąkolwiek z wymienionych części ciała, należy ją jak najszybciej przepłukać dużą ilością wody. Jeżeli podrażnienie oczu będzie
się utrzymywać, warto skontaktować się z lekarzem.
Po aplikacji kremu Skinoren należy dokładnie umyć ręce.
Typ naskórkowy przebarwień i typ mieszany naskórkowo-skórny łatwo poddają się leczeniu, natomiast postać skórna przebarwień jest
oporna na leczenie produktem.

Krem Skinoren a ciąża
· Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z miejscowo stosowanym kwasem azelainowym u kobiet w ciąży.
· Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu kwasu azelainowego na przebieg ciąży,
rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.
· Kobiety w ciąży powinny zachować ostrożność przy stosowaniu produktu, najlepiej, aby skontaktowały się z lekarzem przed
rozpoczęciem kuracji.

Skład
Substancja czynna: 1 g kremu Skinoren zawiera 200 mg kwasu azelainowego.

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 Skinoren 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
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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