Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε
Fucidin® 20 mg/g θξέκα
Fusidic acid
Fucidin® 20 mg/g αινηθή
Sodium fusidate
Fucidin® 30 mg/100 cm2 εκπνηηζκέλνο επίδεζκνο
Sodium fusidate
Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε απηό ην
θάξκαθν, δηόηη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζαο.
Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζωο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
Δάλ έρεηε πεξαηηέξω απνξίεο, ξωηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.
Η ζπληαγή γη’ απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν
ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζεκεία ηεο αζζέλεηάο ηνπο είλαη ίδηα
κε ηα δηθά ζαο.
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό, ή ηνλ θαξκαθνπνηό ή ηνλ
λνζνθόκν ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ
θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4.
Τη πεξηέρεη ην παξόλ θύιιν νδεγηώλ:
1.
Ση είλαη ην Fucidin® θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2.
Ση πξέπεη λα γλωξίδεηε πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucidin®
3.
Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucidin®
4.
Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
5.
Πώο λα θπιάζζεηαη ην Fucidin®
6.
Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο

1.

Τη είλαη ην Fucidin® θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ

Σν Fucidin® είλαη αληηβηνηηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ζηαθπινθνθθηθώλ ινηκώμεωλ ηνπ
δέξκαηνο θαη δεξκαηηθώλ απνζηεκάηωλ.
2.

Τη πξέπεη λα γλωξίδεηε πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucidin®

Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucidin®:
ζε πεξίπηωζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζην Fusidic acid, Sodium fusidate ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
από ηα ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6).
Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο
- Όπωο θαη κε όια ηα αληηβηνηηθά, παξαηεηακέλε ή επαλαιακβαλόκελε ρξήζε ηνπ θνπζηδηθνύ νμένο
ελδέρεηαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο αλζεθηηθόηεηαο ζην αληηβηνηηθό.
- Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηνπ Fucidin ζηελ πεξηνρή ηωλ καηηώλ.
Άιια θάξκαθα θαη Fucidin®
Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο εάλ ρξεζηκνπνηείηε, έρεηε πξόζθαηα ρξεζηκνπνηήζεη ή κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηήζεηε άιια θάξκαθα.
Κύεζε, ζειαζκόο θαη γνληκόηεηα
Δάλ είζζε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζζε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε παηδί, δεηήζηε
ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε απηό ην θάξκαθν.
 Γελ αλακέλνληαη επηδξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, δεδνκέλνπ όηη ε ζπζηεκαηηθή έθζεζε
ζηηο ηνπηθέο κνξθέο Fucidin είλαη ακειεηέα. Οη ηνπηθέο κνξθέο Fucidin κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.
 Γελ αλακέλνληαη επηδξάζεηο από ην ζειαζκό ζην λενγλό/βξέθνο, δεδνκέλνπ όηη ε ζπζηεκαηηθή έθζεζε
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ηεο ζειάδνπζαο γπλαίθαο ζηηο ηνπηθέο κνξθέο Fucidin είλαη ακειεηέα. Οη ηνπηθέο κνξθέο Fucidin
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ην ζειαζκό αιιά ζπληζηάηαη λα απνθεύγεηαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ
πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο.
Γελ αλακέλνληαη επηδξάζεηο ζε γπλαίθεο κε δπλαηόηεηα ηεθλνπνίεζεο, δεδνκέλνπ όηη ε ζπζηεκαηηθή
έθζεζε ζηα ηνπηθά εθαξκνδόκελα fusidic acid/sodium fusidate είλαη ακειεηέα.

Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ
Οη ηνπηθέο κνξθέο Fucidin δελ έρνπλ θακία ή έρνπλ αζήκαληε επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη
ρεηξηζκνύ κεραλώλ.
Σεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ Fucidin
Η Fucidin θξέκα πεξηέρεη butylated hydroxyanisole, cetyl alcohol θαη potassium sorbate. Σα έθδνρα απηά
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. δεξκαηίηηδα εμ΄επαθήο). Δπηπιένλ, ην butylated
hydroxyanisole κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηωλ νθζαικώλ θαη ηωλ βιελλνγόλωλ. πλεπώο, ε Fucidin
θξέκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή όηαλ εθαξκόδεηαη ζηα κάηηα.
Η Fucidin αινηθή θαη ν εκπνηηζκέλνο επίδεζκνο πεξηέρνπλ cetyl alcohol θαη wool fat. Σα έθδνρα απηά
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. δεξκαηίηηδα εμ΄επαθήο). Δπηπιένλ, πεξηέρνπλ
butylhydroxytoluene (E321) ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. δεξκαηίηηδα
εμ΄επαθήο) ή εξεζηζκό ηωλ νθζαικώλ θαη ηωλ βιελλνγόλωλ.
Όηαλ ε Fucidin αινηθή θαη ν εκπνηηζκέλνο επίδεζκνο ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πξόζωπν πξέπεη λα δίλεηαη
πξνζνρή λα απνθεύγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα θαζώο ηα έθδνρα ζηελ αινηθή κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ
εξεζηζκό ηνπ επηπεθπθώηα.
Ο εκπνηηζκέλνο επίδεζκνο Fucidin® δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλν δέξκα.

3.

Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucidin®

Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν απηό απζηεξά ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ
θαξκαθνπνηνύ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξωηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.
Η ζπληζηώκελε δόζε είλαη:
Fucidin® θξέκα ή αινηθή: εθαξκόδεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ πάζρεη 2-3 θνξέο ηελ εκέξα γηα πεξίνδν όρη
κεγαιύηεξε ηωλ 7 εκεξώλ.
Αλ ρξεζηκνπνηεζεί κε πξνζηαηεπηηθό επίδεζκν πξνηείλεηαη πην αξαηή εθαξκνγή.
Fucidin® εκπνηηζκέλνο επίδεζκνο: εθαξκόδεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ πάζρεη 1-2 θνξέο ηελ εκέξα. Καιύπηεηαη κε
θαηάιιειν επίδεζκν πνπ αιιάδεηαη ηαθηηθά.
Εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε κεγαιύηεξε δόζε Fucidin® από ηελ θαλνληθή
Δίλαη απίζαλν λα ζπκβεί ππεξδνζνινγία.
Εάλ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucidin®
Μελ πάξεηε δηπιή δόζε γηα λα αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε.
Εάλ ζηακαηήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Fucidin®
Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξωηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαξκάθνπ, ξωηήζηε ηνλ γηαηξό, ή ηνλ
θαξκαθνπνηό ζαο.

4.

Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Όπωο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηό ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, αλ θαη δελ
παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 100 αλζξώπνπο)
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-

δεξκαηίηηδα
εμάλζεκα
θλεζκόο
εξύζεκα
πόλνο θαη εξεζηζκόο ζην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο

Σπάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 1000 αλζξώπνπο)
- ππεξεπαηζζεζία
- επηπεθπθίηηδα
- αγγεηννίδεκα
- θλίδωζε
- θιύθηαηλα
Σπκπιεξωκαηηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζε παηδηά
Η ζπρλόηεηα, ν ηύπνο θαη ε ζνβαξόηεηα ηωλ αλεπηζύκεηωλ ελεξγεηώλ αλακέλνληαη λα είλαη ίδηεο ζηα παηδηά
όπωο θαη ζηνπο ελήιηθεο.
Αλαθνξά αλεπηζύκεηωλ ελεξγεηώλ
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό, ή ηνλ θαξκαθνπνηό ή ηνλ λνζνθόκν
ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ
ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο, κέζω ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ
Φαξκάθωλ, Μεζνγείωλ 284, GR-15562 Χνιαξγόο, Αζήλα, Σει: +30 21 32040380/337, Φαμ: + 30 21
06549585, Ιζηόηνπνο: http://www.eof.gr. Μέζω ηεο αλαθνξάο αλεπηζύκεηωλ ελεξγεηώλ κπνξείηε λα
βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζόηεξωλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξόληνο θαξκάθνπ.
5.

Πώο λα θπιάζζεηαη ην Fucidin®

Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην βιέπνπλ θαη δελ ην θζάλνπλ ηα παηδηά.
Δκπνηηζκέλνο επίδεζκνο
Φπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ηωλ 25 0 C.
Κξέκα & Αινηθή
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θύιαμεο.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζην
ζωιελάξην ή ζην θάθειν από αινπκηλόραξην κεηά ην ΛΗΞΗ:. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα
ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη εθεί.
Αινηθή
Μεηά ην πξώην άλνηγκα: 90 εκέξεο.
Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρωηήζηε ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο γηα ην πώο
λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.

6.

Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο

Τη πεξηέρεη ην Fucidin®
α) Κξέκα:
Η δξαζηηθή νπζία είλαη ην fusidic acid. 1 γξακκάξην Fucidin® θξέκαο πεξηέρεη 20 mg Fusidic acid.
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: butylated hydroxyanisole, cetyl alcohol, glycerol, potassium sorbate, liquid paraffin,
polysorbate 60, white soft paraffin, water, all-rac-α-tocopherol, hydrochloric acid.
β) Αινηθή:
Η δξαζηηθή νπζία είλαη ην sodium fusidate. 1 γξακκάξην Fucidin® αινηθήο πεξηέρεη 20 mg sodium fusidate.
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: cetyl alcohol, wool fat, white soft paraffin, liquid paraffin, all-rac-α-tocopherol,
butylhydroxytoluene (E321).
γ) Εκπνηηζκέλνο επίδεζκνο:
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Η δξαζηηθή νπζία είλαη ην sodium fusidate. Κάζε εκπνηηζκέλνο επίδεζκνο (100cm2) πεξηέρεη 30 mg sodium
fusidate.
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: cetyl alcohol, wool fat, white soft paraffin, liquid paraffin, all-rac-α-tocopherol,
butylhydroxytoluene (E321).
Εκθάληζε ηνπ Fucidin® θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
α & β) Κξέκα & αινηθή: ωιελάξην αινπκηλίνπ ηωλ 15 g θαη 30 g, ηνπνζεηεκέλν ζε θνπηί ράξηηλν. Σν ζηόκην
είλαη θιεηζηό κε κεηαιιηθό θάιπκκα.
γ) Δκπνηηζκέλνο επίδεζκνο: Λεπθή βακβαθεξή ιαλαξηζκέλε γάδα ηνπνζεηεκέλε αλάκεζα ζε ππόιεπθν έωο
θίηξηλν-θαθέ ραξηί πεξγακελήο κέζα ζε θάθειν από αινπκηλόραξην εξκεηηθά θιεηζηό. πζθεπαζία 10
θαθέιωλ κέζα ζε ράξηηλν θνπηί.
Κάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύκεο & ελέθα 10 – 14564 Κεθηζηά
Σει. 2106834322
Παξαγωγόο
LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)
285 Cashel Road
Dublin 12
Ireland
Τν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεωξήζεθε γηα
γηα ηειεπηαία
ηειεπηαία θνξά
θνξά ζηηο:
ζηηο: 13-7-2015
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