
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Hydrocort CHEMA maść 5 mg/g 20 g
 

Cena: 8,86 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 g

Postać maść

Producent CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Hydrocort CHEMA to produkt leczniczy o działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym i obkurczającym naczynia krwionośne
stosowanym m.in. po ukąszeniach, przy świądzie skóry.

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

1 g maści zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu.

Substancje pomocnicze: wazelina biała, glicerolu monostearynian, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu
parahydroksybenzoesan (E 218), 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 stosowanie zewnętrznego, miejscowego na skórę.
Na oczyszczoną skórę należy nakładać cienką warstwę maści, 2-3 razy na dobę. W przypadku poprawy częstość dawkowania zmienia
się na 2-3 razy w tygodniu.

Leku nie należy stosować dłużej niż 10-14 dni.
Po zastosowaniu leku należy umyć ręce.

Działanie
Hydrocort CHEMA zawiera w swoim składzie octan hydrokortyzonu, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i
obkurczające naczynia krwionośne.
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Wskazania
Hydrocort CHEMA stosuje się w leczeniu objawowym niezakażonych chorób skóry jak:
atopowe zapalenie skóry, ostre stany zapalne pochodzenia uczuleniowego, ostre uczuleniowe lub zapalne choroby skóry,
łojotokowe zapalenie skóry,
reakcje po ukąszeniach owadów,
oparzenia Io i IIo,
rumień wielopostaciowy,
łuszczyca (zadawniona, skóry owłosionej),
liszaj płaski o nasilonym świądzie, liszaj rumieniowaty,
skórne odczyny polekowe,
neurodermatitis.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Hydrocort CHEMA:
w przypadku uczulenia na hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w zakażaniach skórnych pochodzenia wirusowego, grzybicze, bakteryjnego,
w nowotworach skóry lub stanach przedrakowych,
w zapaleniu skóry wokół ust,
w trądziku różowatym lub pospolitym,
na rany lub owrzodzenia,
na skórę w okolicy powiek (ryzyko jaskry), u osób z jaskrą i zaćmą na skórę w okolicy powiek,
u osób z chorobą Buergera,
na zarostowe zapalenie naczyń,
u dzieci w wieku do 12 lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:
zanikowe zapalenie skóry, rozstępy skórne, opóźnienie tworzenia się blizn (przy stosowaniu przez okres dłuższy niż 14 dni),
zapalenie skóry wokól ust, zanikowe zapalenie skóry, utrwalone rozszczerzenie naczyń (przy stosowaniu na skórę twarzy),
plamica,
pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość,
zanik skóry,
rozszerzenie naczyń krwionośnych,
odbarwienia skóry,
nadkażenia bakteryjne, wirusowe i grzybice,
owrzodzenia,
opóźnione gojenie się ran,
jaskra / zaćma przy stosowaniu na powieki,
zespół Cushinga (przy stosowaniu na duże powierzchnie ciała, pod opatrunkiem zamkniętym).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę - ryzyko ścieńczenia skóry, nadmiernej jej suchości.
Podczas stosowanie leku należy chronić błony śluzowe i oczy.
Stosowanie hydrokortyzonu na skórę pach, pachwin musi być uzasadnione - skóra w tych okolicach jest delikatniejsza i istnieje
zwiększone ryzyko ogólnoustrojowego działania hydrokortyzonu (ze względu na możliwość wchłaniania),
Hydrokortyzonu nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym - możliwe nasilone wchłanianie leku.
Podczas stosowania leku, należy zachować ostrożność w przypadku osób z cukrzycą, łuszczycą (ryzyko rozwoju tolerancji).
Lek zawiera parahydroksybenzoesan propylu (E216) i parahydroksybenzoesan metyli (E218), które mogą powodować reakcje alergiczne,
również późnego typu.
Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

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
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Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez konsultacji z lekarzem.
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