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Steper PRO 10 mg/g krem 15 g
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bifonazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Steper PRO w postaci kremu jest produktem przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę. Krem ma biały kolor oraz
miętowy zapach. Na co jest Steper PRO? Wskazaniem do stosowania leku są infekcje grzybicze skóry. Krem można stosować między
innymi w przypadku grzybicy tułowia oraz fałd skórnych. Może także być pomocny przy grzybicy dłoni lub stóp. Znajduje zastosowanie
przy łupieżu pstrym, łupieżu rumieniowatym, a także przy grzybicach powierzchniowych skóry. Składnik czynny kremu Steper PRO,
bifonazol, ma właściwości przeciwgrzybicze, zatem jego podstawowym zadaniem jest leczenie skórnych infekcji grzybiczych.

W opakowaniu znajduje się 15 g kremu Steper PRO. W skład 1 g kremu wchodzi 10 mg bifonazolu oraz składniki pomocnicze. Lek
należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do niego ulotce, chyba że lekarz wskaże inaczej. Rekomendowane
dawkowanie kremu Steper PRO to aplikacja niewielkiej ilości kremu na skórę objętą zmianami chorobowymi z częstotliwością 1 razu na
dobę. Krem najlepiej nakładać na skórę codziennie wieczorem, bezpośrednio przed snem. Jednorazowo należy wykorzystywać niedużą
ilość kremu. Po naniesieniu cienkiej warstwy leku na skórę należy go delikatnie w nią wmasować. Długość okresu stosowania kremu
Steper PRO zależy od dolegliwości pacjenta. Kuracja trwa najczęściej 2–4 tygodnie.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane kremu Steper PRO. Nie jest znana częstotliwość, z jaką u pacjentów
pojawiają się skutki uboczne kremu Steper PRO, jednak może do nich należeć pieczenie lub podrażnienie skóry, a także jej suchość,
łuszczenie lub maceracja. Możliwe jest wystąpienie obrzęku obrzeżnego i pokrzywki, a prócz tego świądu lub bólu w miejscu
aplikowania. Nie jest wykluczony także rumień i zapalenie skóry (alergiczne lub kontaktowe). Poza tym mogą pojawić się pęcherzyki,
wysypka lub wyprysk. Gdy pacjent kończy leczenie, objawy niepożądane leku zazwyczaj ustępują. Zaobserwowane u siebie skutki
uboczne leku najlepiej omówić z lekarzem.

Nie każdy pacjent ze skórną infekcją grzybiczą powinien stosować lek Steper PRO w postaci kremu. Przeciwwskazania obejmują
nadwrażliwość na jego składnik czynny lub składniki pomocnicze. W czasie stosowania leku Steper PRO należy nie doprowadzać do
kontaktu wyrobu z oczami. Produkt jest poza tym przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego i nie należy go połykać. Jeśli
pacjent ma stosować Steper PRO w postaci kremu, a przyjmuje już inne leki, powinien zachować szczególną ostrożność, gdyż możliwe
są interakcje. Połączenie z warfaryną może na przykład skutkować krwotokiem. Krem Steper PRO nie powinien być stosowany przez

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/steper-pro-10-mg-g-krem-15-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

kobiety pierwszym trymestrze ciąży, a w pozostałych trymestrach wyłącznie, jeśli lekarz uzna to za konieczne. W przypadku
konieczności stosowania leku Steper PRO w postaci kremu przez pacjentki w okresie laktacji zaleca się przerwanie karmienia piersią.
Dopuszcza się stosowanie leku u dzieci i niemowląt, jednak na wyraźne wskazanie lekarza i pod jego kontrolą.

Opis
10 mg/g, krem Bifonazolum

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Składniki
1 g kremu zawiera 10 mg bifonazolu oraz substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian,
octyldodekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, olejek eteryczny z mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu,
woda oczyszczona

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

Przechowywanie
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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.
 

Galeria
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