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Benzacne 100 mg/g, żel, trądzik, 30 g
 

Cena: 21,07 zł

Opis słownikowy

Dawka 100 mg/g

Opakowanie 30 g

Postać żel

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Benzoylis peroxidum

Opis produktu
 

Opis
Benzacne, lek w postaci żelu do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną benzoilu nadtlenek, która po
zastosowaniu na skórę łatwo przenika do warstwy rogowej naskórka i hamuje rozwój bakterii beztlenowych Propionibacterium acnes,
które są jedną z przyczyn trądziku pospolitego.

Wskazania

Leczenie różnych postaci trądziku pospolitego (Acne vulgaris).

Działanie

Przeciwtrądzikowo.
Złuszczająco na naskórek, zmniejsza liczbę zaskórników.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 razy na dobę. Zwykle w ciągu 2 do 3 pierwszych tygodni leczenia stosuje się
produkt o zawartości 50 mg/g benzoilu nadtlenku i w razie konieczności kontynuuje leczenie produktem o zawartości 100 mg/g
benzoilu nadtlenku.
Miejscowo na skórę. Po umyciu i osuszeniu skóry, na chorobowo zmienione miejsca nanieść niewielką, wystarczającą do ich
pokrycia, ilość produktu leczniczego i delikatnie wetrzeć. Po użyciu umyć ręce.

Skład
Substancją czynną leku jest benzoilu nadtlenek.
1 g żelu zawiera 100 mg benzoilu nadtlenku.
Pozostałe składniki to: karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
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Dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Przewlekłe zapalenie skóry.
Wyprysk (egzema).
Oparzenie skóry, również wywołane nadmierną ekspozycją na słońce.

Działania niepożądane

W trakcie stosowania leku może wystąpić: przesuszenie lub nadmierne łuszczenie się skóry; zaczerwienienie skóry; uczucie
ciepła lub delikatnego kłucia w miejscu nałożenia leku. Objawy te mogą pojawić się w pierwszym tygodniu leczenia i nie
stanowią one wskazania do odstawienia leku. W przypadku ich wystąpienia należy zmniejszyć częstość stosowania leku
Benzacne.
W przypadku wystąpienia następujących objawów należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem: alergiczne
zapalenie kontaktowe lub bolesne podrażnienie skóry; wysypka skórna, pieczenie skóry.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
Nie zamrażać.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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