Oleogel
Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych
i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 30051

Pierwsze w Polsce olożelowe podłoże
przeznaczone do sporządzania leków
recepturowych i aptecznych.

Oleogel to podłoże lipofilowe posiadające postać żelu.
Powstałe poprzez usieciowanie parafiny ciekłej odpowiednim polimerem.
Właściwości: bezbarwny, półprzezroczysty, miękki żel, niezmywalny ze skóry za pomocą
wody, zmywalny olejami tłustymi.
Dostępna gramatura: 50g

Oleogel jest surowcem farmaceutycznym przeznaczonym do sporządzania leków
recepturowych i aptecznych, które są refundowane na zasadach ogólnych dotyczących
refundacji leków recepturowych.

Oleogel Surowiec farmaceutyczny
Przykładowe recepty:

Rp.

Stany zapalne

Hydrocortisoni
Glycerini 85%
Oleogeli
M.f.gelatum

1,0 – 2,5
2,0
ad 100,0

Rp.

Przewlekłe stany zapalne

Prednisoloni
Glycerini 85%
Oleogeli
M.f.gelatum

0,25 – 0,5
0,5
ad 100,0

D.S. 1 – 2 x dziennie

D.S. 1 – 2 x dziennie

Dodatkowe wskazania: stany
zapalne pochodzenia alergicznego
z towarzyszącym świądem,
liszaj rumieniowaty, rumień
wielopostaciowy, łojotokowe
zapalenie skóry, różne postacie
wyprysku, zwłaszcza wyprysk
zliszajowaciały, pomocniczo
w łuszczycy

Dodatkowe wskazania: przewlekłe
stany zapalne skóry, zwłaszcza
o przebiegu bliznowaciejącym,
stany zapalne skóry idiopatyczne,
ostry wyprysk kontaktowy

Sposób wykonania:

Sposób wykonania:
Prednizolon zlewigować glicerolem i zawiesić
w Oleogelu przy użyciu miksera recepturowego
(na najmniejszych "1" obrotach).

Hydrokortyzon zlewigować glicerolem
i zawiesić w Oleogelu.

Rp.

Trądzik

Erythromycini
Paraffini liquidi
Oleogeli
M.f.gelatum

2,5
3,0
ad 100,0

D.S. 1 x wieczorem cienko
Dodatkowe wskazania: trądzik
pospolity, szczególnie formy
zapalne z obecnością elementów
grudkowych i krostkowych
Sposób wykonania:
Erytromycynę zlewigować parafiną ciekłą
i zawiesić w Oleogelu.

Rp.

Łuszczyca

Acidi salicylici
Oleogeli
M.f.gelatum

5,0 – 20,0
ad 100,0

D.S. 1 x dziennie
Dodatkowe wskazania: łojotokowe
zapalenie skóry, niektóre
hiperkeratozy
Sposób wykonania:
Zmikronizowany kwas salicylowy zawiesić
w Oleogelu.

Zakażenia skóry

Rp.
Metronidazoli
Ichtammoli
Lanolini
Oleogeli
M.f.gelatum

3,0
aa
2,0
ad 100,0

D.S. 2 x dziennie
Dodatkowe wskazania: mieszane
zakażenia skóry, z towarzyszącą
czyracznością, zakażenie skóry
beztlenowcami
Sposób wykonania:
Zmikronizowany metronidazol oraz wstępnie
wymieszany ichtammol z lanoliną wprowadzić
do Oleogelu.

Rp.

Przesuszenie skóry

Ureae
Aquae
Oleogeli
M.f.gelatum

Świąd

Rp.

3,0
4,0
ad 100,0

D.S. 2 – 4 x dziennie
Dodatkowe wskazania:
przesuszenie skóry po
długotrwałych stanach zapalnych
Sposób wykonania:
Mocznik rozpuścić w lekko ogrzanej wodzie.
Wprowadzić do Oleogelu (przy pomocy miksera
recepturowego – wysokie [6-7] obroty).

Benzocaini
Oleogeli
M.f.gelatum

10,0
ad 100,0

D.S. 1 – 4 x dziennie
Dodatkowe wskazania: ostre
i przewlekłe choroby skóry
przebiegające ze świądem,
stany przebiegające z pokrzywką,
także w odczynach alergicznych
(opcjonalnie do składu można
dodać hydrokortyzon bądź
prednizolon)
Sposób wykonania:
Zmikronizowaną benzokainę zawiesić
w Oleogelu (w moździerzu lub za pomocą
miksera recepturowego, na średnich "4-5"
obrotach).

Rp.

Odżywienie skóry

Vit. A
Vit. E puri
Linomag liquidi
Oleogeli
M.f.gelatum

1 mln. j.m.
5,0
8,0
ad 100,0

D.S. 2 x dziennie
Dodatkowe wskazania: zaniki
skóry, wypryskowe przewlekłe
zapalenie skóry, pomocniczo
w łuszczycy, rumień guzowaty,
odżywienie skóry w fazie
pozapalnej
Sposób wykonania:
Wszystkie składniki wprowadzić do podłoża
i wymieszać.

Oleogel
Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych
i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 30051

Zastosowanie Oleogelu wskazane jest w leczeniu: stanów zapalnych skóry
również na podłożu alergicznym, zakażeń skóry, świądu oraz schorzeń
spowodowanych nieprawidłową syntezą lipidów.
W szczególności przeznaczone jest dla skóry przesuszonej i szorstkiej,
zniszczonej również długotrwałym stosowaniem środków odkażających.
Jest podłożem zgodnym fizykochemicznie z surowcami farmaceutycznymi.

Zalety preparatu wykonanego z użyciem podłoża Oleogel:
wygodny przy aplikacji, bardzo wydajny, przyjemny po naniesieniu, tłusty ale lekki żel,
poprawia nawilżenie i elastyczność skóry poprzez zmiękczenie naskórka,
poprawia efektywność terapii poprzez zwiększoną penetrację
hydrofobowych substancji czynnych przez warstwę rogową skóry,
nowoczesna alternatywa dla podłoży wazelinowych,
możliwe jest sporządzanie różnych rodzajów maści:

„oleożele - roztwory” z kamforą, mentolem, salicylanem metylu, tymolem;
„oleożele - zawiesiny” z hydrokortyzonem, prednizolonem, kwasem salicylowym,
ditranolem, metronidazolem, antybiotykami, z substancjami miejscowo
znieczulającymi np. benzokainą, chlorowodorkiem prokainy;
układy emulsyjne, np. roztwór mocznika (w ograniczonym zakresie stężeń, do 5%);
układy wielofazowe, np. z ichtammolem, witaminami.

Podmiot
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