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Hydrocortisonum Aflofarm krem 5 mg/g, 15 g
 

Cena: 7,88 zł

Opis słownikowy

Dawka 5 mg/g

Opakowanie 15 g

Postać krem

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hydrocortisonum

Opis produktu
 

Lek Hydrocortisonum Aflofarm ma postać kremu i jest przeznaczony do stosowania miejscowego w przypadku chorób i dolegliwości
skórnych.

Wskazania do stosowania:
- atopowe zapalenie skóry (wyprysk alergiczny, pokrzywka);
- liszaj rumieniowaty;
- rumień wielopostaciowy;
- liszaj płaski o nasilonym świądzie;
- łojotokowe zapalenie skóry;
- różne postacie wyprysku, zwłaszcza wyprysk zliszajowaciały;
- łuszczyca owłosionej skóry głowy, łuszczyca zadawniona;
- świerzbiączka;
- kontynuacja leczenia silnie działającymi glikokortykosteroidami;
- oparzenia I° i II° (w tym słoneczne);
- łagodzenie odczynów po ukąszeniach owadów.

Składniki:
1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu oraz substancje pomocnicze: makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, alkohol
stearylowy, parafinę ciekłą, wazelinę białą, sorbitanu stearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną

Dawkowanie:
O ile lekarz nie zaleci inaczej, nakładać niewielką ilość kremu na miejsca zmienione chorobowo 2 lub 3 razy na dobę.
Nie należy stosować leku bez porozumienia z lekarzem dłużej niż przez 14 dni.
Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 3 dni.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dzieci: Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez porozumienia z lekarzem.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: 15 g

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 9502

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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