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Hascofungin krem 1 g/100 g, 30 g
 

cena: 18,93 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała pachwiny, skóra, stopy

Działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze,
przeciwzapalne

Opakowanie 30 g

Postać krem

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

1% cyklopiroks z olaminą

Wskazania grzybica, łupież pstry, świąd

Opis produktu
 

Opis
Lek Hascofungin w postaci kremu do miejscowego leczenia grzybicy skóry.
Skład
Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą.
100 g kremu zawiera 1 g cyklopiroksu z olaminą.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol cetostearylowy, izopropylu myrystynian, glicerolu monostearynian
samoemulgujący, parafina ciekła lekka, oktylododekanol, polisorbat 60, glicerol, kwas benzoesowy, kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zalcccń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Zwykle lek nanosi się na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich 2 razy na dobę (rano i wieczorem).
Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle od 2 do 4 tygodni, a w przypadku grzybicy stóp przez miesiąc lub
dłużej. Jeśli zmiany nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Działanie
Substancja czynna leku Hascofungin w postaci kremu (cyklopiroks z olaminą), działa przeciwgrzybiczo niszcząc komórki grzybów
chorobotwórczych i drożdżaków wywołujących choroby skóry gładkiej i owłosionej, a także działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Wskazania
Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry:
kandydozy skóry (zakażenie drożdżakami występujące zwykle między palcami stóp, pod piersiami i między fałdami skóry)
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grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp (pomiędzy palcami jednej lub obu stóp, czasem na podeszwie lub bocznych stronach stóp)
łupieżu pstrego (żółtobrunatne plamy występujące zwykle na skórze klatki piersiowej)

Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować leku Hascofungin
w przypadku uczulenia na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników leku
nie stosować na rany.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Hascofungin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane:
Bardzo rzadko: miejscowe reakcje nadwrażliwości, podrażnienie, świąd, pieczenie, zaczerwienie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Haseofungin, krem zawiera alkohol cetostearylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie
skóry).
Lek Haseofungin, krem zawiera kwas benzoesowy. Powoduje niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i blon śluzowych.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

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

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Producent
HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

