
Nale¿y przeczytaæ uwa¿nie ca³¹ ulotkê, poniewa¿ zawiera 
ona informacje wa¿ne dla pacjenta. 
Lek ten jest dostêpny bez recepty, aby mo¿na by³o leczyæ 
niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskaæ 
dobry wynik leczenia, nale¿y stosowaæ Hydrocortisonum 
Oceanic ostro¿nie.
– Nale¿y zachowaæ tê ulotkê, aby mo¿na j¹ by³o przeczytaæ 

ponownie w razie potrzeby. 
– Nale¿y zwróciæ siê do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna 

jest rada lub dodatkowa informacja.
– Jeœli objawy nasil¹ siê lub nie ust¹pi¹ po 7 dniach, nale¿y 

skontaktowaæ siê z lekarzem.
– Jeœli nasili siê którykolwiek z objawów niepo¿¹danych lub 

wyst¹pi¹ jakiekolwiek objawy niepo¿¹dane nie wymienio-
ne w ulotce, nale¿y powiadomiæ lekarza lub farmaceutê.

Spis treœci ulotki:
1. Co to jest Hydrocortisonum Oceanic i w jakim celu siê go 

stosuje
2. Informacje wa¿ne przed zastosowaniem leku 

Hydrocortisonum Oceanic
3. Jak stosowaæ Hydrocortisonum Oceanic
4. Mo¿liwe dzia³ania niepo¿¹dane
5. Jak przechowywaæ Hydrocortisonum Oceanic
6. Inne informacje 

1. CO TO JEST HYDROCORTISONUM OCEANIC I W JAKIM 
CELU SIÊ GO STOSUJE

Lek Hydrocortisonum Oceanic ma postaæ kremu do sto-
sowania miejscowego na skórê. Lek zawiera substancjê czyn-
n¹ hydrokortyzonu octan. Lek po zastosowaniu na skórê 
dzia³a przeciwzapalnie, przeciwœwi¹dowo i obkurczaj¹co na 
naczynia krwionoœne. 
Lek hamuje rozwój objawów zapalenia, nie wp³ywaj¹c na jego 
przyczynê.

Wskazania do stosowania:
Reakcje skórne po uk¹szeniu lub u¿¹dleniu przez owady.

2. INFORMACJE WA¯NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU 
HYDROCORTISONUM OCEANIC

Kiedy nie stosowaæ leku Hydrocortisonum Oceanic:
– jeœli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwra¿liwoœæ) na 

hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozosta³ych sk³a-
dników leku Hydrocortisonum Oceanic, 

– w zaka¿eniach skóry spowodowanych przez wirusy (np. 
opryszczka, ospa wietrzna), grzyby (kandydozy i inne grzy-
bice) lub bakterie (np. liszajec),

– na uszkodzon¹ skórê,
– na b³ony œluzowe,
– w tr¹dziku zwyk³ym lub ró¿owatym,
– w zapaleniu skóry wokó³ ust,
– do oczu i wokó³ oczu,
– w okolicy narz¹dów p³ciowych i odbytu.

Kiedy zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ stosuj¹c lek
Hydrocortisonum Oceanic
–

lekarza. 
– Lek stosowany d³ugotrwale lub na du¿ych powierzchniach 

skóry, lub pod opatrunkami okluzyjnymi (np. pod pieluch¹) 
mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie ogólnoustrojowych dzia³añ 
niepo¿¹danych hydrokortyzonu octanu. U dzieci d³ugo-
trwa³e stosowanie kortykosteroidów mo¿e spowodowaæ 
zaburzenia wzrostu i rozwoju.

– Stosowanie na skórê twarzy powinno odbywaæ siê wy³¹cz-
nie na zlecenie lekarza.

– Nie nale¿y stosowaæ leku na du¿¹ powierzchniê skóry bez 
uprzedniej konsultacji z lekarzem.

– Jeœli nie ma poprawy po 7 dniach stosowania leku lub na-
st¹pi³o zaostrzenie objawów chorobowych, nale¿y skon-
taktowaæ siê z lekarzem.

– Kobiety w ci¹¿y, planuj¹ce ci¹¿ê lub karmi¹ce piersi¹ nie po-
winny stosowaæ leku bez zalecenia lekarza.

– Je¿eli w miejscu stosowania leku wyst¹pi zaka¿enie, nale¿y 
zastosowaæ odpowiednie leczenie przeciwgrzybicze i prze-
ciwbakteryjne.

Stosowanie leku Hydrocortisonum Oceanic z innymi lekami
Nale¿y powiedzieæ lekarzowi o wszystkich przyjmowanych 
ostatnio lekach, równie¿ tych, które wydawane s¹ bez recepty. 
Nie opisano interakcji stosowanego miejscowo hydrokor-
tyzonu octanu.

Ci¹¿a i karmienie piersi¹
Przed zastosowaniem ka¿dego leku nale¿y poradziæ siê 
lekarza. 

Hydrocortisonum Oceanic nie nale¿y stosowaæ u kobiet 
w ci¹¿y bez zalecenia lekarza. 
Je¿eli w okresie stosowania leku Hydrocortisonum Oceanic 
kobieta zajdzie w ci¹¿ê lub przypuszcza, ¿e jest w ci¹¿y, 
powinna skontaktowaæ siê z lekarzem. 
Kobiety karmi¹ce piersi¹ nie powinny stosowaæ leku Hydro-
cortisonum Oceanic bez porozumienia siê z lekarzem, gdy¿ 
nie wiadomo czy stosowane miejscowo kortykosteroidy 
przenikaj¹  do  mleka  kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obs³uga maszyn
Lek Hydrocortisonum Oceanic stosowany na skórê nie po-
woduje upoœledzenia zdolnoœci prowadzenia pojazdów me-
chanicznych i obs³ugiwania urz¹dzeñ mechanicznych bêd¹-
cych  w  ruchu.

Wa¿ne  informacje  o  niektórych  sk³adnikach  leku
Hydrocortisonum  Oceanic
Lek  Hydrocortisonum  Oceanic  mo¿e  powodowaæ: 
1 miejscow¹ reakcjê skórn¹ (np. kontaktowe zapalenie 

skóry),  poniewa¿  zawiera  alkohol  cetostearylowy,
1 podra¿nienie skóry ze wzglêdu na zawartoœæ glikolu pro-

pylenowego,  

Nie nale¿y stosowaæ leku d³u¿ej ni¿ przez 7 dni bez zalecenia 

ULOTKA DLA PACJENTA:
INFORMACJA DLA U¯YTKOWNIKA

(Hydrocortisoni acetas)     5 mg/g, krem



1 reakcje alergiczne (mo¿liwe reakcje typu póŸnego), gdy¿ za-
wiera propylu parahydroksybenzoesan i metylu parahydro-
ksybenzoesan.

Je¿eli wyst¹pi¹ reakcje skórne, nale¿y przerwaæ stosowanie 
leku Hydrocortisonum Oceanic.

3. JAK STOSOWAÆ HYDROCORTISONUM OCEANIC

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórê.
O ile lekarz nie zaleci inaczej chorobowo zmienione miejsca na 
skórze nale¿y smarowaæ cienk¹ warstw¹ leku 2 razy na dobê. 
Po u¿yciu leku nale¿y umyæ rêce. 
Stosowanie leku bez porozumienia z lekarzem nie powinno 
trwaæ d³u¿ej ni¿ 7 dni. 
Nie stosowaæ u dzieci w wieku poni¿ej 12 lat bez zalecenia 
lekarza.

Zastosowanie wiêkszej ni¿ zalecana dawki leku
Hydrocortisonum Oceanic
Podczas d³ugotrwa³ego stosowania leku, stosowania na du-
¿ych powierzchniach skóry lub na uszkodzon¹ skórê czy pod 
opatrunkiem zamkniêtym oraz w przypadku stosowania
u dzieci, w wyniku nasilonego wch³aniania substancji czyn-
nych do uk³adu kr¹¿enia, mog¹ wyst¹piæ ogólne dzia³a-
nia niepo¿¹dane kortykosteroidów (m.in. zahamowanie 
czynnoœci osi podwzgórze–przysadka–nadnercza, zespó³ 
Cushinga).
W przypadku zastosowania wiêkszej ni¿ zalecana dawki leku 
nale¿y niezw³ocznie zwróciæ siê do lekarza lub farmaceuty.

Pominiêcie zastosowania leku Hydrocortisonum Oceanic
Jeœli pominiêto dawkê leku, nale¿y j¹ zastosowaæ mo¿liwie 
najszybciej. Jeœli jednak zbli¿a siê pora zastosowania kolejnej 
dawki, nale¿y zastosowaæ nastêpn¹ zalecon¹ dawkê w prze-
widzianym dla niej terminie. Nie wolno samodzielnie zwiêk-
szaæ dawki leku.

Nie nale¿y stosowaæ dawki podwójnej w celu uzupe³nienia 
pominiêtej  dawki.

Przerwanie stosowania leku Hydrocortisonum Oceanic
W razie w¹tpliwoœci zwi¹zanych ze stosowaniem tego leku 
nale¿y siê zwróciæ do lekarza lub farmaceuty.

4. MO¯LIWE DZIA£ANIA NIEPO¯¥DANE

Jak ka¿dy lek, Hydrocortisonum Oceanic mo¿e powodowaæ 
dzia³ania niepo¿¹dane, chocia¿ nie u ka¿dego one wyst¹pi¹.

W przypadku pojawienia siê reakcji nadwra¿liwoœci stoso-
wanie leku nale¿y natychmiast przerwaæ.
W przypadku stosowania leku w obrêbie fa³dów skórnych, na 
skórê twarzy, pod opatrunkiem zamkniêtym (np.: pieluch¹) 
czy na du¿¹ powierzchniê skóry, ze wzglêdu na zwiêkszone 
wch³anianie hydrokortyzonu octanu do organizmu, mog¹ wy-
st¹piæ zmiany zanikowe skóry, rozstêpy, powierzchowne roz-
szerzenie naczyñ krwionoœnych, reakcje nadwra¿liwoœci. Po 
d³ugotrwa³ym leczeniu mog¹ wyst¹piæ ogólnoustrojowe 
objawy niepo¿¹dane kortykosteroidów i zahamowanie czyn-
noœci osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.
Wyst¹pienie dzia³añ niepo¿¹danych jest bardziej prawdopo-
dobne u dzieci, zw³aszcza przy zastosowaniu opatrunków 
okluzyjnych.
Stwierdzono wystêpowanie zmian w zabarwieniu skóry i nad-
miernego ow³osienia w wyniku miejscowego stosowania ste-
rydów. Podczas leczenia mo¿e wyst¹piæ zaostrzenie objawów 
chorobowych i reakcje skórne. 
W przypadku wyst¹pienia któregokolwiek z powy¿szych obja-
wów nale¿y poradziæ siê lekarza. 

Jeœli nasili siê którykolwiek z objawów niepo¿¹danych lub 
wyst¹pi¹ jakiekolwiek objawy niepo¿¹dane nie wymienione 
w  ulotce,  nale¿y  powiadomiæ  lekarza  lub  farmaceutê.

5. JAK PRZECHOWYWAÆ HYDROCORTISONUM OCEANIC

Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym i niewidocznym dla 
dzieci. 
Nie stosowaæ leku Hydrocortisonum Oceanic po up³ywie ter-
minu wa¿noœci zamieszczonego na opakowaniu. Termin wa¿-
noœci oznacza ostatni dzieñ danego miesi¹ca.
Przechowywaæ w szczelnie zamkniêtym opakowaniu, w tem-

operaturze poni¿ej 25 C.

Leków nie nale¿y wyrzucaæ do kanalizacji ani do domowych 
pojemników na odpadki. Nale¿y zapytaæ farmaceutê co zrobiæ 
z lekami, których siê ju¿ nie potrzebuje. Takie postêpowanie 
pomo¿e  chroniæ  œrodowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Hydrocortisonum Oceanic
Substancj¹ czynn¹ leku jest hydrokortyzonu octan.
1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu. 
Pozosta³e sk³adniki to: propylu parahydroksybenzoesan, me-
tylu parahydroksybenzoesan, sorbitanu stearynian, makro-
golu eter cetostearylowy, parafina ciek³a, wazelina bia³a, alko-
hol cetostearylowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygl¹da Hydrocortisonum Oceanic i co zawiera
opakowanie 
Hydrocortisonum Oceanic ma postaæ kremu. 
Dostêpne opakowanie to tuba aluminiowa zawieraj¹ca 15 g 
kremu, umieszczona w tekturowym pude³ku.

W celu uzyskania bardziej szczegó³owych informacji nale¿y 
zwróciæ siê do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
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