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Hydrocortisonum Aflofarm, krem, 15 g
 

Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 5 mg/g

Opakowanie 15 g

Postać krem

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hydrocortisonum

Opis produktu
 

Opis
Hydrocortisonum Aflofarm, lek w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Lek ten należy do grupy leków zwanych
kortykosteroidami. Substancja czynna octan hydrokortyzonu działa przeciwzapalne, przeciwświądowo i obkurczająco na naczynia
krwionośne.

Wskazania

Atopowe zapalenie skóry (wyprysk alergiczny, pokrzywka);
Liszaj rumieniowaty;
Liszaj płaski o nasilonym świądzie;
Łojotokowe zapalenie skóry;
Różne postacie wyprysku, zwłaszcza wyprysk zliszajowaciały;
Rumień wielopostaciowy;
Łuszczyca owłosionej skóry głowy, łuszczyca zadawniona;
Świerzbiączka;
Kontynuacja leczenia silnie działającymi glikokortykosteroidami;
Oparzenia I° i II° (w tym słoneczne);
Łagodzenie odczynów po ukąszeniach owadów;
Do miejscowego stosowania po zakończeniu leczenia silnie działającymi glikokortykosteroidami (jako kontynuacja tego
leczenia).

Działanie

Przeciwzapalne,
Przeciwświądowo,
Obkurczająco na naczynia krwionośne.
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Dawkowanie

Nakładać niewielką ilość kremu na miejsca zmienione chorobowo 2 lub 3 razy na dobę.
Nie należy stosować leku bez porozumienia z lekarzem dłużej niż przez 14 dni. Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 3
dni.
Podanie na skórę.

Skład
1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu oraz substancje pomocnicze: makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, alkohol
stearylowy, parafinę ciekłą, wazelinę białą, sorbitanu stearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną

Przeciwwskazania

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez porozumienia z lekarzem.
Uczulenie na hydrokortyzonu octan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Zakażenie bakteryjne, wirusowe, grzybicze, lub grzybica układowa.
Trądzik zwykły lub trądzik różowaty.
Atrofia (zanik) skóry.
Zmiany gruźlicze skóry.
Otwarte rany i uszkodzona skórę.
Nowotwór skóry lub stan przednowotworowy skóry.
Zapalenie skóry okolicy ust.

Działania niepożądane
Długotrwałe stosowanie leku (przez okres dłuższy niż 14 dni), stosowanie na duże powierzchnie skóry lub pod opatrunkiem oraz u dzieci
może spowodować wystąpienie następujących objawów niepożądanych:

Zanikowe zapalenie skóry, rozstępy na skórze;
Nawrót zakażenia;
Plamica posteroidowa (przebarwienia i odbarwienia skóry);
Powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych;
Trądzik;
Zapalenie skóry w okolicy ust;
Zapalenie skóry w okolicy oczu;
Zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie;
Opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń;
Nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe;
Wybroczyny (małe czerwone lub fioletowe plamki na skórze);
Podrażnienie skóry, takie jak: pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość, alergia kontaktowa;
Jaskra lub zaćma - w przypadku stosowania leku na skórę powiek;
Zahamowanie czynności osi podwzgórze – przysadka – nadnercza;
Zespół Cushinga;
Zahamowanie wzrostu i rozwoju dzieci;
Hiperglikemia, cukromocz.

Przechowywanie

Przechowywać 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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