ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

Topiderm®
Flutrimazole
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TOPIDERM :
ύνθεζη
Δραστική οσσία :
Έκδοτα:
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Φαπμακοηεσνική μοπθή :
Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία :
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Πεπιγπαθή – ςζκεςαζία :
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Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία :
Τπεύθςνορ Κςκλοθοπίαρ :
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Παπαζκεςαζηήρ:
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ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΘΗΚΕ

2.1

Γενικέρ πληποθοπίερ :
Τν TOPIDERM είλαη έλα ηνπηθό αληηκπθεηηαθό ηκηδαδνιηθνύ ηύπνπ θαη εκθαλίδεη ηε
δξάζε ηνπ έλαληη ησλ δπκώλ, ησλ επξσκπθήησλ θαη ησλ δεξκαηνθύησλ.
Γξα ηξνπνπνηώληαο ηε θπηηαξηθή κεκβξάλε ηνπ κύθεηα.
Ενδείξειρ :
Η ρξήζε ηνπ TOPIDERM ζπληζηάηαη ζηελ ηνπηθή αληηκεηώπηζε επηθαλεηαθώλ
κπθεηηάζεσλ πξνθαινύκελεο από ζηειέρε αλζεθηηθά ζην θάξκαθν :
Μνιύλζεηο δέξκαηνο πξνεξρόκελεο από δεξκαηόθπηα π.ρ. κπθεηηάζεηο δηαθόξηπ
αηηηνινγίαο,
κνιύλζεηο ηνπ δέξκαηνο πξνεξρόκελεο από δύκεο, θπξίσο επηθαλεηαθέο θαληηηηάζεηο,

2.2

-

2.3

2.4
2.4.1

Κξέκα 1% w/w
Flutrimazole
Benzyl alcohol, macrogol cetostearyl ether
20-22, cetostearyl alcohol, monobasic
sodium phosphate dihydrate, macrogol
400,
glyceryl monostearate 40-50, diisopropyl
adipate,
sodium
phosphate
dibasic
(anhydrous), purified water
Κξέκα
Κάζε g θξέκαο πεξηέρεη 10 mg Flutrimazole
Η θξέκα TOPIDERM έρεη ρξώκα ιεπθό
έσο ππόιεπθν, είλαη ζπζθεπαζκέλε ζε
ζσιελάξην αινπκηλίνπ κε βηδσηό πώκα
από πνιπαηζπιέλην.
Αληηκπθεηηαθό
OLVOS SCIENCE A.E.
Διεπζεξίαο 4, 145 64 Αζήλα,
Τει. 210 5281850
J. URIACH &Cia, SPAIN

πνηθηιόρξνπο πηηπξίαζε.
Ανηενδείξειρ :
Τα θάξκαθα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αξξώζηνπο, κπνξνύλ όκσο λα
δεκηνπξγήζνπλ θαη πξνβιήκαηα όηαλ δελ ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν ζα πξέπεη λα έρεηε ελεκεξώζεη ην γηαηξό ζαο γηα ηηο
παξαθάησ πεξηπηώζεηο :
εάλ είζηε αιιεξγηθνί ζε θάπνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ
εάλ έρεηε επαηζζεζία ζε ηκηδαδνιηθά αληηκπθεηηαθά
εάλ είζηε έγθπνο
εάλ ζειάδεηε
Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη :
Κύηση : Αλ είζζε έγθπνο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο.
1

Θηλασμός : Αλ ζειάδεηε, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο πξηλ
ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν, δηόηη εθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια.
2.4.3 Τν θάξκαθν πξννξίδεηαη κόλν γηα ηνπηθή ρξήζε θαη δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε
βιελνγόλνπο ή λα έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα.
2.4.4 Η ρξήζε ηνπ TOPIDERM δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ
κεραλεκάησλ.
2.5
Aλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ:
Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο γηα θάζε άιιν
θάξκαθν πνπ παίξλεηε.
2..6
Δοζολογία:
Δλήιηθεο θαη παηδηά άλσ ησλ 10 εηώλ: Μία θνξά ηελ εκέξα.
Η θξέκα εθαξκόδεηαη ηνπηθά κε επάιεηςε, αθνύ πξνεγνύκελα έρεη θαζαξηζζεί ε
πάζρνπζα θαη ε γύξσ από απηή πεξηνρή.
Η εθαξκνγή ζηελ πάζρνπζα πεξηνρή επηηπγράλεηαη κε κηθξέο πνζόηεηεο θξέκαο, πξνο
απνθπγή ιέπηπλζεο ηνπ δέξκαηνο.
Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο κόιπλζεο, ηνλ κηθξννξγαληζκό
θαη από ηελ πεξηνρή πνπ έρεη κνιπλζεί.
Βειηίσζε ησλ θιηληθώλ ζπκπησκάησλ θαη αλαθνύθηζε από ηνλ θλεζκό εκθαλίδεηαη από
ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο ζεξαπείαο, ελ ηνύηνηο ε ζπληζηώκελε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο γηα
ηελ πξόιεςε ππνηξνπήο είλαη :
 4 εβδνκάδεο γηα Tinea pedis ή κεζνδαθηύιηα κπθεηίαζε
 2-3 εβδνκάδεο γηα Tinea corporis
 1-2 εβδνκάδεο γηα Pityriasis versicolor
 2-4 εβδνκάδεο γηα δεξκαηνινγηθέο θαληηηηάζεηο
Η δηάγλσζε επαλεθηηκάηαη εάλ δελ έρεη επέιζεη θιηληθή βειηίσζε κέζα ζε 4 εβδνκάδεο
ζεξαπείαο.
Πξέπεη λα δίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξνζσπηθή πγηεηλή γηα ηελ απνθπγή
επηκόιπλζεο.
2.7
Τπεπδοζολογία - Ανηιμεηώπιζη :
Κακκία γλσζηή πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο κέρξη ζήκεξα.
Τειέθσλν Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ : 210 7793777
2.8
Σι ππέπει να γνυπίζεηε ζηην πεπίπηυζη πος παπαλείταηε κάποια δόζη :
Δάλ πξέπεη λα εθαξκόζεηε ην θάξκαθν ζπλερώο θαη μεράζαηε λα ην θάλεηε πξέπεη λα
ην θάλεηε ην ηαρύηεξν δπλαηόλ.
Με δηπιαζηάδεηε ηηο δόζεηο.
2.9
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ :
Μαδί κε ηηο επηζπκεηέο ελέξγεηεο θάζε θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη νξηζκέλεο
παξελέξγεηεο. Αλ θαη όιεο απηέο νη παξελέξγεηεο κπνξεί λα κελ εκθαληζζνύλ, όηαλ
απηό ζπκβεί πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν γηαηξόο ζαο γηα λα ζαο δώζεη ηηο απαξαίηεηεο
νδεγίεο. Δίλαη ινηπόλ πηζαλό αλ θαη ην TOPIDERM είλαη θαιά αλεθηό από ηνπο
πεξηζζόηεξνπο αζζελείο, λα εκθαληζηνύλ :
- ειαθξό αίζζεκα θαύζνπ,
- εξεζηζκόο, θλεζκόο
- εξύζεκα ζηελ πεξηνρή επάιεηςεο.
2.10 Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ :
Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη ζηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία.
Δάλ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη κε ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν.
2.11 Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ :
Η θξέκα TOPIDERM πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληνηε ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία θαη
ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε από 25º C.
2.4.2
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4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τν θάξκαθν απηό ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα. Γελ
πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε ή λα ην δώζεηε ζε άιιν άηνκν ρσξίο λα
ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο.
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πξέπεη λα ην ιακβάλεηε πάληα ζύκθσλα κε
ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ.
Γηα ηπρόλ απνξίεο ζρεηηθά κε ην θάξκαθν ή ην ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα κε δηζηάζεηε λα ξσηήζεηε ην
γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Αλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην θάξκαθν παξνπζηαζηεί θάπνην πξόβιεκα ελεκεξώζηε
ακέζσο ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζαο δηαβάζηε πξνζεθηηθά θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην θάξκαθν
πνπ ζαο ρνξεγήζεθε.
Όηαλ ην θάξκαθν θπιάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηαηήξεζεο είλαη δξαζηηθό κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην θνπηί θαη ζηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία.
Όια ηα θάξκαθα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε κέξνο μεξό θαη δξνζεξό. Η πγξαζία θαη ε δέζηε (π.ρ.
ληνπιάπηα ινπηξνύ) κπνξεί αιινηώζνπλ ηα θάξκαθα θαη λα ηα θάλνπλ επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία
ζαο.
Με θπιάηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πιένλ θαζώο θαη εθείλα πνπ έρνπλ ήδε ιήμεη.
ΦΥΛΑΞΤΔ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΓΙΑ.

ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ

Τν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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