запас міцності

Кремген у ліквідації
дерматологічних проблем
Скарги
клієнтів аптеки
Ураження шкіри – алергічну висипку, дерматит через укуси комах та інші
впливи – люди вважать дрібницями,
тому не звертаються по консультацію
до лікаря, а прямують до аптеки, щоб
придбати, приміром, антисептик. Однак досить часто мізерна нібито проблема є тривожним симптомом, який
потребує і огляду фахівця, і коректного підбору засобу місцевої дії.
Коли у вас запитують, наприклад,
засіб від укусів комарів, мошок чи
кліщів, обов’язково поцікавтеся, яка
саме реакція на шкірі, чи з’явились
припухлість, почервоніння, як довго
триває свербіж. Якщо клієнт перераховує такі симптоми, це вказує на те,
що у нього досить чутлива шкіра,
схильна до алергічних реакцій.
Особливої уваги потребує також
відвідувач аптеки, що має на шкірі
ознаки алергодерматозу. Як правило,
така людина скаржитиметься на
сильний свербіж, висипку, зони з набряками, сухість.
Ще один тип відвідувачів нарікають на інфекційне ураження шкіри.
Візьміть до уваги, що поява лусочок
різного кольору може вказувати на
приєднання бактеріальної інфекції.
Отже, обов’язково потрібна консультація лікаря.
У таких ситуаціях часто призначають комбінований засіб
місцевої дії, що містить синтетичний глюкокортикостероїд
(ГКС) та антибіотик гентаміцин. Таким є Кремген від
«Сперко-Україна».

Сила двох компонентів
При нанесенні мазі Кремген
на проблемну зону флуоци-

Клієнт повернеться до аптеки
Відвідувачі з симптомами алергодерматозу та ураженнями шкіри через
укуси комах, садна, різни види дерматиту часто запитують препарати,
які допоможуть лише зняти запалення. Обов’язково пояснюйте їм,
що при будь-якому подразненні порушується захисний бар’єр шкіри і
зростає ризик приєднання бактеріальної інфекції. Достовірно визначити
її наявність чи відсутність може лише лікар після огляду. Тож варто
порадити клієнту аптеки спочатку звернутися до фахівця. У разі, якщо
лікар виявить алергію та супутні інфекції, то швидше за все відвідувач
повернеться до аптеки з рецептом.
нонід перетворюється на молекулу
флуоцинолону, яка краще потрапляє
в шкіру, посилюючи протизапальний
і протиалергічний ефекти, притаманні цьому ГКС. Це збільшує тривалість дії флуоциноніду, уповільнює
його розпад, сприяє поступовому
проникненню в глибокі шари шкіри
та водночас перешкоджає надходженню препарату до системного кровотоку.
Флуоцинонід добре концентрується в клітинах шкіри, стабілізує мембрани лізосом, запобігає відторгненню тканин, що неминуче виникає
при запальному процесі в шкірі. Гентаміцин, що входить до складу Кремгену, забезпечує швидке досягнення
бактерицидного ефекту та запобігає
повторному приєднанню інфекції.

Універсальний засіб
для всієї родини
Кремген діє швидко, дає стійкий результат та має широкий спектр застосування, допомагаючи вирішити низку
дерматологічних проблем. Оскільки
активні компоненти мазі майже не
всмоктуються та не потрапляють до системного кровотоку, препарат має достатній профіль безпеки та може застосовуватися для лікування усіх членів
родини, навіть дітей з двох років.
Кремген не зумовлює вираженої
побічної дії*, але при нанесенні на великі ділянки шкіри та при тривалому
застосуванні можливі реакції з боку
травного тракту, ендокринної, імунної та серцево-судинної систем. Терапію необхідно проводити під контролем лікаря. Препарат застосовують
короткими курсами (не довше 10 днів), наносячи один
раз на добу тонким шаром на
невеликі ділянки шкіри. Перед кожним повторним нанесенням залишки препарату
слід змивати теплим мильним розчином або розчином
антисептика. Під час лікування рекомендується носити
вільний одяг.

Ганна ДОВГАНЬ

,
«Мистер Блистер», лето 2015
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У теплу пору року ми часто відпочиваємо на природі – виїжджаємо на пікніки, засмагаємо, займаємося
спортом у відкритому одязі. Тож шкіра потребує підвищеної уваги, адже вона не захищена від укусів
різноманітних комах (кліщів, комарів та ін.), а також контакту з алергенами та інших уражень. Це не
лише спричиняє неприємні симптоми, насамперед свербіж, а й небезпечно: через розчісування різко
підвищується ймовірність приєднання бактеріальної інфекції та розвитку ускладнень.
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