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SKINOREN 15% żel 30 g
 

Cena: 53,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SCHERING-PLOUGH

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Skinoren to lek zawierający w swoim składzie kwas azelainowy. Wykazuje on lecznicze działanie w przypadku trądziku o słabym lub
średnim nasileniu.

Działanie kwasu azelainowy ma wielokierunkowy mechanizm działania: działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i
przeciwzaskórnikowo, hamuje powstawanie wolnych rodników oraz nadmierne wydzielanie łoju na powierzchni skóry. 

 

Wskazania  

Skinoren żel: przeznaczony jest do leczenia trądziku, szczególnie u pacjentów z tendencją do przetłuszczającej się skóry. Zawiera on
70% wody i tylko 3% lipidów.

 

Działanie  

Przeciwzaskórnikowo, czyli pomaga złuszczyć się komórkom naskórka, tak aby nie gromadziły się one w ujściu mieszka włosowego

Przeciwbakteryjnie – ogranicza rozwój bakterii Propionibacterium acnes odpowiedzialnych za rozwój stanu zapalnego

Przeciwłojotokowo - Skinoren zmniejsza frakcję wolnych kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry.
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Sposób użycia  

Lek Skinoren należy stosować wyłącznie na skórę, 2 razy na dobę rano i wieczorem.

Przed zastosowaniem leku Skinoren należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć.

Można również użyć łagodnego preparatu przeznaczonego do oczyszczania skóry.

Cienką warstwę leku nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę – rano i wieczorem. Lek należy starannie
wklepać. Pasek wyciśniętego z tubki żelu lub kremu Skinoren o długości około 2,5 cm (około 0,5g) całkowicie wystarcza na pokrycie
skóry twarzy. Po nałożeniu preparatu należy umyć ręce.

W przypadku znacznego podrażnienia skóry, należy zmniejszyć ilość nakładanego leku lub stosować go raz na dobę, do czasu
ustąpienia objawów podrażnienia.

Czas leczenia lekiem Skinoren jest różny u poszczególnych pacjentów i zależy od nasilenia zmienionych chorobowo miejsc na skórze.

Wyraźną poprawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego stosowania leku.

Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, lek należy regularnie stosować przez kilka miesięcy.

W przeciwieństwie do innych preparatów można go bezpiecznie stosować w czasie słonecznych dni. Dlatego stosowanie Skinorenu nie
pociąga za sobą zmiany trybu życia.
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