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Hasceral (100 mg + 50 mg)/ g, maść, 50 g
 

Cena: 19,27 zł

Opis słownikowy

Dawka (100 mg + 50 mg)/ g

Opakowanie 50 g

Postać maść

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Urea, Acidum salicylicum

Opis produktu
 

Wskazania
Alergiczny i niealergiczny wyprysk dłoni, neurodermit, atopowe zapalenie skóry oraz stany nadmiernego wysuszenia skóry o różnej
etiologii.
Choroby przebiegające z zaburzeniem rogowacenia:

Rybia łuska, łuszczyca,
Łupież czerwony mieszkowy,
Nadmierne rogowacenie dłoni i stóp,
Rogowacenie mieszkowe.

Działanie
Mocznik wywołuje efekt keratolityczny, co prowadzi do złuszczania warstwy rogowej naskórka. Wpływa także na rozmiękczanie
nadmiernie zrogowaciałych warstw naskórka, a także odnawia płaszcz ochronny skóry, co w znaczącym stopniu ogranicza zwrotną
utratę wody przez powłoki skórne. Kwas salicylowy w stężeniu 5 % wywołuje złuszczanie komórek naskórka.

Dawkowanie

Stosować na skórę.
Maść wcierać w zmienione chorobowo miejsca na skórze 1 do 2 razy na dobę.
Stosować przez kilka lub kilkanaście dni, przy dłuższym stosowaniu wprowadzić przerwy.
Lek zmywa się pod wpływem ciepłej wody, dlatego po umyciu należy ponownie nałożyć maść.

Skład
Substancjami czynnymi leku są mocznik i kwas salicylowy.
1 g maści zawiera 100 mg mocznika i 50 mg kwasu salicylowego.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Polisorbat 40, sorbitanu trójoleinian, Simulsol 165, glicerol, wazelina biała.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane
Niekiedy może dojść do miejscowego podrażnienia skóry.

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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