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HYDROCORT 0,5% maść 20 g
 

Cena: 8,49 PLN

Opis słownikowy

Producent CHEMA-ELEKTROMET

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

HYDROCORT 0,5% maść 20 g

 

Wskazania

Preparat stosuje się miejscowo na skórę w objawowym leczeniu niezakażonych, następujących  chorób skóry: - ostre stany zapalne
pochodzenia uczuleniowego (atopowe zapalenie skóry), - łuszczyca skóry owłosionej, - łuszczyca zadawniona, - liszaj rumieniowaty, -
rumień wielopostaciowy, - liszaj płaski o nasilonym świądzie, - łojotokowe zapalenie skóry, - wyprysk zliszajowaciały, - ostre uczuleniowe
lub zapalne choroby skóry, - reakcje po ukąszeniach owadów, - skórne odczyny polekowe, - oparzenia I i II˚, - neurodermatitis.

 

Działanie

Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

 

Sposób użycia

Oczyszczoną, zmienioną chorobowo powierzchnię skóry pokrywać cienką warstwą maści 2 lub 3 razy na dobę. Jeśli nastąpi poprawa,
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lek stosuje się jeszcze 2 - 3 razy w tygodniu, nie dłużej niż przez 10 do 14 dni.

Po użyciu leku należy umyć ręce

 

Ważne

Nie należy stosować preparatu:

- w nadwrażliwości na hydrokortyzonu octan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, - w bakteryjnych, wirusowych i
grzybiczych zakażeniach skóry, - w stanach przedrakowych i nowotworach skóry, - w trądziku pospolitym, - w trądziku różowatym,
- dermatitis perioralis, - po szczepieniach ochronnych, - na zarostowe zapalenie naczyń, - u pacjentów z chorobą Buergera, z powodu
pogłębiania zaburzeń troficznych i opóźnienia gojenia ran, - na owrzodzenia, rany, - u dzieci w wieku do 12 lat bez porozumienia z
lekarzem.

 

Skład

1 g maści zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas).

Substancje pomocnicze wykazujące działanie biologiczne: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E
218).
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