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Hydrocortisonum Aflofarm krem 5 mg/g 15 g
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg/g

Opakowanie 15 g

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Hydrocortisonum

Opis produktu
 

O produkcie
Hydrocortisonum Aflofarm, 5 mg/g, krem, 15g

Opis
Hydrocortisonum Aflofarm to produkt leczniczy do stosowania w AZS, liszaju, rumieniu, łuszczycy o działaniu przeciwświądowym i
przeciwzapalnym.

Skład
Substancją czynną jest: hydrokortyzonu octan (Hydrocortisoni acetas).

1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu.

Substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikolol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, makrogolu eter cetostearylowy, parafina ciekła, sorbitanu stearynian, wazelina biała, woda oczyszczona

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania zewnętrznego, miejscowego na skórę.
Kremu nie stosować na zdrową skórę ani na duże powierzchnie ciała.
Na zmienioną chorobowo skórę należy aplikować cienką warstwę kremu 2-3 razy dziennie.

Na skórę twarzy nie należy stosować dłużej niż 3 dni.

Działanie
Hydrocortisonum Aflofarm wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurzające naczynia krwionośne.
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 Wskazania
Leczenie miejscowe w przypadku:

atopowego zapalenie skóry (AZS),
liszaja rumieniowatego, rumienia wielopostaciowego,
łojotokowego zapalenia skóry,
dolegliwości po ukąszeniach owadów,
liszaja płaskiego o nasilonym świądzie,
łuszczyny owłosionej skóry głowy, łuszczycy zadawnionej,
oparzeń pierwszego i drugiego stopnia (także oparzenia słoneczne).
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Hydrocortisonum Aflofarm:

w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli występuje grzybicze, wirusowe lub bakteryjne zapalenie skóry, także grzybica układowa,
w trądziku różowatym i pospolitym,
w zaniku (atrofii) skóry,
w zapaleniu skóry wokół ust,
na otwarte rany, uszkodzoną skórę,
w nowotworze lub stanach przednowotworowych,
w przypadku zmian gruźliczyć skórę.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (przy stosowaniu dłużej niż 14 dni):

rozstępy na skórze, zanikowe zapalenie skóry,
nawrót zakażenia,
plamica posteroidowa,
trądzik, zapalenie skóry wokół ust i oczu,
owrzodzenia, opóźnione gojenie się ran,
wybroczyny (czerowono-fioletowe plamki na skórze),
pieczenie, zaczerwienienie, alergia kontaktowa, suchość skóry,
hiperglikemia, cukromocz,
zespół Cushinga,
jaskra / zaćma - przy stosowaniu leku na powieki.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku osób z cukrzycą, jaskrą/zaćmą, łuszczycą.
Nie stosować leku na dużą powierzchnię ciała ani długotrwale - ryzyko uogólnionych działań niepożądanych.
W przypadku np. nadkażenia bakteryjnego należy skonsultować się z lekarzem.
Podczas stosowania należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi i oczami.
Nie stosować opatrunku okluzyjnego na skórę posmarowaną kremem - ryzyko wzmożonego wchłaniania się hydrokortyzonu.
Lek zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu -
mogą powodować podrażnienia skóry, w tym kontaktowe zapalenie skóry i reakcje alergiczne typu późnego.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Nie zamrażać.
Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

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. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
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