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Skinoren Rosacea żel 150 mg/g 30 g
 

Cena: 60,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent LEO PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum azelaicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Skinoren Rosacea zawiera jako substancję czynną kwas azelainowy jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w
leczeniu trądziku różowatego.

Skład
1g żelu zawiera 150 mg (15%) kwasu azelainowego.
Inne składniki leku to: glikol propylenowy, polisorbat 80, lecytyna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości
łańcucha, karbomer 980, sodu wodorotlenek, disodu edetynian, kwas benzoesowy (E210) i woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Miejscowe leczenie trądziku różowatego grudkowo-krostkowego.

Dawkowanie
Produkt leczniczy Skinoren® Rosacea jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Przed zastosowaniem produktu
leczniczego Skinoren® Rosacea należy dokładnie oczyścić skórę wodą i wysuszyć. Produkt leczniczy Skinoren® Rosacea należy
nanosić cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem) i delikatnie wetrzeć w skórę.
Około 0,5 g (=2,5 cm) żelu wystarcza na całą powierzchnię twarzy. Nie należy używać opatrunków okluzyjnych i opatrunków
osłaniających. Po nałożeniu żelu należy umyć ręce. Ważne jest regularne stosowanie produktu Skinoren® Rosacea przez cały okres
leczenia. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry należy zmniejszyć ilość stosowanego żelu lub ograniczyć częstość stosowania produktu
leczniczego Skinoren® Rosacea do jednego razu na dobę do czasu ustąpienia podrażnienia. W razie konieczności należy czasowo
przerwać leczenie na kilka dni. Okres stosowania produktu u poszczególnych pacjentów może się różnić i zależeć od nasilenia zmian na
skórze. Zazwyczaj poprawa widoczna jest po 4 tygodniach leczenia. Aby uzyskać optymalne efekty produkt można stosować przez kilka
miesięcy. W przypadku braku poprawy po 2 miesiącach stosowania lub w przypadku zaostrzenia objawów trądziku różowatego, należy
przerwać stosowanie produktu Skinoren® Rosacea i rozważyć inne metody leczenia

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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Działania niepożądane:
Jak każdy lek, Skinoren Rosacea może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W badaniach klinicznych obserwowano następujące działania niepożądane:

bardzo często - pieczenie,
ból, świąd w miejscu podania;
często - parestezje, suchość skóry, wysypka w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania;
niezbyt często - trądzik, kontaktowe zapalenie skóry, uczucie dyskomfortu, rumień, pokrzywka w miejscu podania;
rzadko - nadwrażliwość, pogorszenie objawów astmy

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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