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Maxicortan krem 0,01g/g 15g
 

cena: 12,11 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 15 g

Postać krem

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Hydrocortisonum

Opis produktu
 

Wskazania:

Produkt leczniczy stosuje się miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia,
przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na
glikokortykosteroidy. Produkt leczniczy stosuje się miejscowo w następujących wskazaniach:
atopowe zapalenie skóry; wyprysk kontaktowy alergiczny, pokrzywka; reakcje występujące po
użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie).

Działanie:

Przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Skład:

1g kremu zawiera: 10mg 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.
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Sposób użycia:

Stosować 2 razy na dobę, miejscowo na zmienione chorobowo miejsce. Preparat można
stosować do 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na octan hydrokortyzonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze. Trądzik zwykły. Trądzik różowaty. Atrofia
(zanik) skóry. Nowotwory i stany przednowotworowe skóry. Dermatitis perioralis. Zmiany
gruźlicze skóry. Otwarte rany i uszkodzona skóra. Współistniejąca grzybica układowa. Skóra
twarzy. Dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Interakcje:

Nie opisywano dotychczas interakcji z zewnętrznie podawanym octanem hydrokortyzonu.

Działania niepożądane:

W razie długotrwałego stosowania produktu leczniczego (przez okres dłuższy niż 14 dni),
mogą wystąpić działania niepożądane. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zanikowe
zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, alergia kontaktowa, zapalenie okołooczne
(dermatitis periorbicularis), nadmierne owłosienie, opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń,
wybroczyny, rozstępy, plamica posteroidowa (przebarwienia i odbarwienia skóry), trądzik
posteroidowy, dermatitis perioralis, pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość. Zakażenia
i zarażenia pasożytnicze: nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe, wtórne zakażenia.
Zaburzenia naczyniowe: powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych, wybroczyny.
Zaburzenia oka: jaskra lub zaćma. Możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych działań
niepożądanych octanu hydrokortyzonu charakterystycznych dla glikokortykosteroidów.
Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu
leczniczego, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem okluzyjnym lub w
przypadku stosowania u dzieci. Ogólnoustrojowe objawy niepożądane octanu hydrokortyzonu
charakterystyczne dla kortykosteroidów, to m.in. zahamowanie czynności osi
podwzgórze–przysadka–nadnercza, zespół Cushinga, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci,
hiperglikemia, cukromocz.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe: 

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ leki niewłaściwie stosowane mogą
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zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.
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