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Hydrocortisonum Oceanic krem 5 mg/g 15 g
 

Cena: 7,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g

Postać krem

Producent OCEANIC S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Lek Hydrocortisonum Oceanic ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę.

Skład
Substancją czynną leku jest hydrokortyzonu octan.
1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu.

Pozostałe składniki to: propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, sorbitanu stearynian, makrogolu eter
cetostearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, chorobowo zmienione miejsca na skórze należy smarować cienką warstwą leku 2 razy na dobę.
Po użyciu leku należy umyć ręce.

Stosowanie leku bez porozumienia z lekarzem nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

Wskazania
Lek po zastosowaniu na skórę działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurczająco na naczynia krwionośne.

Lek hamuje rozwój objawów zapalenia, nie wpływając na jego przyczynę.

Przeciwwskazania
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Kiedy nie stosować leku Hydrocortisonum Oceanic:
jeśli pacjent ma uczulenie na hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w zakażeniach skóry spowodowanych przez wirusy (np. opryszczka, ospa wietrzna), grzyby (kandydozy i inne grzybice) lub bakterie (np.
liszajec),
na uszkodzoną skórę,
na błony śluzowe,
w trądziku zwykłym lub różowatym,
w zapaleniu skóry wokół ust, do oczu i wokół oczu,
w okolicy narządów płciowych i odbytu.

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

W przypadku pojawienia się reakcji nadwrażliwości stosowanie leku należy natychmiast przerwać. W przypadku stosowania leku w
obrębie fałdów skórnych, na skórę twarzy, pod opatrunkiem zamkniętym (np.: pieluchą) czy na dużą powierzchnię skóiy, ze względu na
zwiększone wchłanianie hydrokortyzonu octanu do organizmu, mogą wystąpić zmiany zanikowe skóry, rozstępy, powierzchowne
rozszerzenie naczyń krwionośnych, reakcje nadwrażliwości. Po długotrwałym leczeniu mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy
niepożądane koitykosteroidów i zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Wystąpienie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne u dzieci, zwłaszcza przy zastosowaniu opatrunków okluzyjnych.

Stwierdzono występowanie zmian w zabarwieniu skóry i nadmiernego owłosienia w wyniku miejscowego stosowania steiydów. Podczas
leczenia może wystąpić zaostrzenie objawów chorobowych i reakcje skórne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie należy stosować leku dłużej niż przez 7 dni bez zalecenia lekarza.
Lek stosowany długotrwale lub na dużych powierzchniach skóiy, lub pod opatrunkami okluzyjnymi (np. pod pieluchą) może
spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych hydrokortyzonu octanu.
U dzieci długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może spowodować zaburzenia wzrostu i rozwoju.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hydrocortisonum Oceanic

Lek Hydrocortisonum Oceanic może powodować:
miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóiy), ponieważ zawiera alkohol cetostearylowy,
podrażnienie skóiy ze względu na zawartość glikolu propylenowego, reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego), gdyż zawiera
propylu parahydroksybenzoesan i metylu parahydroksybenzoesan.
Jeżeli wystąpią reakcje skórne, należy przerwać stosowanie leku Hydrocortisonum Oceanic.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25oC.
Chronić przed światłem.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Nie opisano interakcji stosowanego miejscowo hydrokortyzonu octanu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Hydrocortisonum Oceanic nie należy stosować w okresie ciąży bez zalecenia lekarza.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Hydrocortisonum Oceanic bez porozumienia się z lekarzem, gdyż nie wiadomo czy
stosowane miejscowo kortykosteroidy przenikają do mleka kobiecego.

Jeśli lekarz zadecyduje o stosowaniu leku Hydrocortisonum Oceanic w okresie karmienia piersią, nie należy dopuścić do kontaktu leku
ze skórą piersi, aby uniknąć przypadkowego spożycia leku przez niemowlę lub przypadkowego kontaktu leku ze skórą niemowlęcia.
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Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.
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