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Skinoren 20% krem przeciwtrądzikowy 30 g
 

Cena: 59,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/g

Opakowanie 30 g

Postać krem

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Acidum azelaicum

Opis produktu
 

Nazwa: Skinoren krem 20% 
Opakowanie: 30 g 
Sposób użycia: Dwa razy dziennie - rano i wieczorem - nanosi się cienką warstwę kremu lub żelu na umytą i osuszoną skórę (preparat
należy dokładnie wklepać). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lek stosuje się raz dziennie lub przerywa leczenie do czasu
ustąpienia działań niepożądanych. Leczenie trądziku powinno trwać co najmniej 4 tygodnie; pełny efekt osiąga się zazwyczaj po kilku
miesiącach stosowania. W leczeniu przebarwień preparat stosuje się co najmniej 3 miesiące.
Skład: 1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego (Acidum azelaicum).
Wskazania: Trądzik pospolity (żel), trądzik pospolity i przebarwienia (krem).
Krem Skinoren wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Kwas azelainowy, substancja czynna kremu Skinoren, hamuje rozwój bakterii
Propionibacterium acnes, odgrywających istotną rolę w patogenezie trądziku.
Hamuje również wzrost komórek warstwy rogowej skóry, które czopując pory prowadza do tworzenia się zaskórników. Hamuje także
nadmierną czynność nieprawidłowych melanocytów. Zastosowany miejscowo wchłania się w niewielkim stopniu przez skórę (około
3,6%).
Czas leczenia jest różny u poszczególnych pacjentów i zależy od zaawansowania zmian trądzikowych skóry.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników kremu, zwłaszcza na glikol propylenowy.

Działania niepożądane: Na początku leczenia może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry. Najczęściej obserwowane działania
niepożądane to: uczucie pieczenia lub parzenia oraz świąd, zaczerwienie, suchość i łuszczenie się skóry i zapalenie mieszków
włosowych.
W większości przypadków objawy podrażnienia są łagodne i przemijają w trakcie leczenia. Bardzo rzadko mogą wystąpić alergiczne
reakcje skórne np. wysypka.
Jeżeli podrażnienie skóry utrzymuje się, należy przerwać leczenie do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Przed ponownym
zastosowaniem preparaty należy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, które nie zostały wymienione w ulotce lub jakichkolwiek pytań dotyczących
skuteczności działania preparatu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Status:  Produkt leczniczy
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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