


Rp.                  
Dithranoli            0,125 do 2,0
Acidi salicylici           1,0
Oleogeli                    ad  100,0
M.f.gelatum
D.S. 1 x dziennie, w zależności od zastosowanego 
stężenia, od 10 minut do 2 godz.

Sposób wykonania:
Zmikronizowane surowce zawiesić w podłożu.

Łuszczyca

Rp. 
Acidi salicylici                      5,0 do 10,0 
Oleogeli                           ad  100,0
M.f. gelatum 
D.S. 1 x dziennie

Wskazania: Łuszczyca, łojotokowe zapalenie 
skóry, niektóre hiperkeratozy.
Sposób wykonania:
Zmikronizowany kwas salicylowy zawiesić          
w Oleogelu.

Łuszczyca

Rp.
Acidi borici plv.         10,0
Oleogeli                   ad  100,0
M.f.gelatum
D.S. 1-3 x dziennie

Wskazania: słabo zaznaczone stany zapalne 
skóry, także w profilaktyce grzybicy, alternatywa 
dla farmakopealnej 10% maści bornej (FP IV), 
łatwiejszy w aplikacji.
Sposób wykonania:
Zmikronizowany kwas borowy zawiesić 
w podłożu.

Stany zapalne

Wskazania: Stany zapalne pochodzenia 
alergicznego z towarzyszącym świądem, liszaj 
rumieniowaty, rumień wielopostaciowy, 
Łojotokowe zapalenie skóry, różne rodzaje 
wyprysku zwłaszcza wyprysk zliszajowaciały. 
Sposób wykonania:
Hydrokortyzon zawiesić w Oleogelu.

Stany zapalne

Rp. 
Erythromycini                 2,5
Paraffini liquidi              3,0
Oleogeli                           ad  100,0
M.f. gelatum
D.S. 1 x dziennie 

Wskazania: trądzik pospolity, szczególnie formy 
zapalne z obecnością elementów grudkowych       
i krostkowych.
Sposób wykonania:
Erytromycynę zlewigować parafiną ciekłą             
i zawiesić w Oleogelu.

Trądzik

Rp. 
Prednisoloni                0,25 do 0,5
Oleogeli                           ad  100,0
M.f. gelatum
D.S. 1-2 x dziennie

Wskazania: przewlekłe stany zapalne skóry, 
zwłaszcza o przebiegu bliznowaciejącym, stany 
zapalne skóry idiopatyczne, ostry wyprysk 
kontaktowy.
Sposób wykonania:
Prednizolon zawiesić w Oleogelu przy użyciu 
miksera recepturowego (na najmniejszych 
„1” obrotach).

Przewlekłe stany zapalne

Rp. 
Hydrocortisoni       1,0 – 2,5
Oleogeli                   ad  100,0
M.f.gelatum
D.S. 1-2 x dziennie



Rp. 
Vit. A+D3              3,0
Vit. E puri               2,0
Oleogeli               ad  100,0
M.f.gelatum
D.s. 2-3 x dziennie

Wskazania: preparat natłuszczająco-ochronny, 
regeneracyjny. 
Sposób wykonania:
Zmieszać surowce z podłożem.

Odżywienie skóry

Rp. 
Vit. A                       1 mln. j.m.
Vit. E puri                       5,0
Linomag liquidi               8,0
Oleogeli                         ad  100,0
M.f. gelatum
D.S. 2 x dziennie

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.

Odżywienie skóry

Rp. 
Benzocaini      10,0
Oleogeli             ad  100,0
M.f.gelatum
D.S. 2 x dziennie

Wskazania: świąd, 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 przy użyciu miksera 
recepturowego na średnich „4-5” obrotach).

Świąd

Rp. 
Metronidazoli                3,0 
Ichtammoli
Lanolini                             aa  2,0
Oleogeli                           ad  100,0
M.f. gelatum 
D.S. 2 x dziennie 

Wskazania: mieszane zakażenia skóry,                   
z towarzyszącą czyracznością, zakażenie skóry 
beztlenowcami
Sposób wykonania:
Zmikronizowany metronidazol oraz wstępnie 
wymieszany ichtammol z lanoliną wprowadzić 
do Oleogelu

Zakażenia skóry

Rp. 
Pix liquida Pini         2,0 do 10,0
Oleogeli                          ad  100,0
M.f.gelatum
D.S. 1-2 x dziennie

Wkazania: zlichenifikowane zmiany skóry.
Sposób wykonania:
Dziegieć sosnowy zmieszać z podłożem

Łuszczyca

Rp.
Sulfuris praecipitati          15,0
Acidi borici plv.                    8,0
Oleogeli                           ad  100,0
M.f.gelatum
D.S. 2 x dziennie

Sposób wykonania:
Zmikronizowane surowce zawiesić w podłożu.

Grzybica




