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Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε
Fucicort® Lipid 20 mg/g + 1 mg/g θξέκα
Fusidic Acid/Betamethasone valerate
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. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
- Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.
- Η ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα
δώζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκε 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 Fucicort® Lipid θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucicort® Lipid
3. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucicort® Lipid
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην Fucicort® Lipid
6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο

1.

Τη είλαη ην Fucicort® Lipid θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ

Σν Fucicort® Lipid ζπλδπάδεη ηελ ηζρπξή ηνπηθή αληηβαθηεξηαθή δξάζε ηνπ fusidic Acid
(αληηβηνηηθό) κε ηελ αληηθιεγκνλώδε θαη αληηθλεζκώδε δξάζε ηεο betamethasone valerate
(θνξηηθνζηεξνεηδέο).
Η Fucicort® Lipid θξέκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο θιηληθά κνιπζκέλεο αηνπηθήο
δεξκαηίηηδαο θαη ζε θιεγκνλώδεηο δεξκαηίηηδεο κε παξνπζία βαθηεξηαθήο ινίκσμεο. Η
θιεγκνλώδεο δεξκαηίηηο πεξηιακβάλεη αιιεξγηθό έθδεκα, δηζθνεηδέο έθδεκα, έθδεκα εθ
ζηάζεο, ζκεγκαηνξξντθό έθδεκα, έθδεκα εμ επαθήο, ρξόλην ιεηρελνεηδέο έθδεκα, ςσξίαζε,
δηζθνεηδή εξπζεκαηώδε ιύθν.
2.
Τη πξέπεη λα γλωξίδεηε πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucicort® Lipid
Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucicort® Lipid
- ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο ζην fusidic acid ή ζηελ betamethasone valerate ή ζε
νπνηνδήπνηε άιιν από ηα ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 6)
- εάλ έρεηε πξσηνγελείο δεξκαηηθέο ινηκώμεηο πνπ πξνθαινύληαη από κύθεηεο, ηνύο ή
βαθηήξηα, νη νπνίεο είηε δελ ζεξαπεύηεθαλ είηε δελ ειέρζεζαλ επαξθώο από
θαηάιιειε ζεξαπεία
- εάλ έρεηε δεξκαηηθέο εθδειώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπκαηίσζε, νη νπνίεο είηε δελ
ζεξαπεύηεθαλ είηε δελ ειέρζεζαλ επαξθώο από θαηάιιειε ζεξαπεία.
- εάλ έρεηε πεξηζηνκαηηθή δεξκαηίηηδα (εξπζξό εμάλζεκα γύξσ από ην ζηόκα) θαη
ξνδόρξνπ λόζν (εξπζξόηεηα θαη θιεγκνλή γύξσ από ηα κάγνπια)
Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο
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Απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucicort®
Lipid
- απνθύγεηε ηε ζπλερή καθξνρξόληα ρξήζε ηεο Fucicort® Lipid θξέκαο
- αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ εθαξκόδεηε ηε θξέκα, λα έρεηε ππόςε ηελ πηζαλόηεηα
ζπζηεκαηηθήο απνξξόθεζεο
- απνθύγεηε ηε ρξήζε ηεο θξέκαο κέζα ζηα κάηηα (ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε
θνξηηθνζηεξνεηδέο)
- κεηά ηελ ζπζηεκαηηθή απνξξόθεζε ηνπηθώλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ, κπνξεί λα
παξαηεξεζεί αλαζηξέςηκε θαηαζηνιή ηνπ ππνζάιακνπ-επηλεθξίδηνπ-ππόθπζεο άμνλα
- ρξεζηκνπνηήζηε ηελ κε πξνζνρή ζηα παηδηά θαζώο είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηα ζηα
θνξηηθνζηεξνεηδή.
Απνθύγεηε κεγάιεο πνζόηεηεο, θιεηζηή πεξίδεζε θαη
παξαηεηακέλε ζεξαπεία
- ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε betamethasone valerate (θνξηηθνζηεξνεηδέο), ε
παξαηεηακέλε ρξήζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αηξνθία ηνπ δέξκαηνο
- πεξηνξίζηε ηε ζεξαπεία ζε όρη πεξηζζόηεξν από 14 εκέξεο ηε θνξά, έηζη ζα κεησζεί ν
θίλδπλνο αλάπηπμεο αλζεθηηθόηεηαο ζηα αληηβηνηηθά
- επίζεο ζα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα θαιπθζνύλ ηα ζπκπηώκαηα ινηκώμεσλ από
βαθηήξηα αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά
- ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε θνξηηθνζηεξνεηδέο πνπ έρεη αλνζνθαηαζηαιηηθή ελέξγεηα
ε ρξήζε ηεο Fucicort® Lipid θξέκαο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε επαηζζεζία ζε
ινίκσμε, επηδείλσζε ππάξρνπζαο ινίκσμεο θαη ελεξγνπνίεζε ιαλζάλνπζαο ινίκσμεο
Άιια θάξκαθα θαη Fucicort® Lipid
Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε, έρεηε πξόζθαηα πάξεη ή
κπνξεί λα πάξεηε άιια θάξκαθα.
Κύεζε θαη ζειαζκόο
Δάλ είζζε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζζε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα
απνθηήζεηε παηδί, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε απηό ην θάξκαθν.
 ε Fucicort® Lipid θξέκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ,
αιιά όρη ζην ζηήζνο
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ
Απηό ην θάξκαθν δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνύ κεραλώλ.
Τν Fucicort® Lipid πεξηέρεη:
 methyl θαη propyl hydroxybenzoate, σο έθδνρα, ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο
 potassium sorbate θαη cetostearyl alcohol, σο έθδνρα, ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. δεξκαηίηηδα εμ’ επαθήο)
3.
Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucicort® Lipid
Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν απηό απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ
ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό
ζαο.
Η ζπληζηώκελε δόζε είλαη:
Γηα ελήιηθεο θαη παηδηά από 6 ρξνλώλ : Μία κηθξή πνζόηεηα ηνπνζεηείηαη ζηελ
πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή δύν θνξέο ηελ εκέξα γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο 2 εβδνκάδεο.
Να πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο πξνζεθηηθά κεηά από ηελ εθαξκνγή απηνύ ηνπ θαξκάθνπ, εθηόο εάλ
ηα ρέξηα ζαο είλαη ε ππό ζεξαπεία πεξηνρή.
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Εάλ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Fucicort® Lipid
Μελ πάξεηε δηπιή δόζε γηα λα αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε.
Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαξκάθνπ, ξσηήζηε ηνλ
γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηό ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο, αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ
θαξκαθνπνηό ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ
αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
Η πην ζπρλά αλαθεξόκελε αλεπηζύκεηε ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη ν
θλεζκόο.
Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 100 αλζξώπνπο)
- Τπεξεπαηζζεζία
- Γεξκαηίηηδα εμ’ επαθήο
- Έθδεκα (επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο)
- Αίζζεκα θαύζνπ ηνπ δέξκαηνο
- Κλεζκόο
- Ξεξό δέξκα
- Πόλνο
- Δξεζηζκόο
πάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 1000 αλζξώπνπο)
- Δξύζεκα
- Κλίδσζε
- Δμάλζεκα (εξπζεκαηώδεο εμάλζεκα θαη γεληθεπκέλν εμάλζεκα)
- Πξήμηκν
- Φπζαιίδεο
Οη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη γλσζηό όηη πξνθαινύληαη από ηελ betamethasone
valerate (έλα ηζρπξό θνξηηθνζηεξνεηδέο), έλα από ηα ζπζηαηηθά ηνπ Fucicort® Lipid. Πξέπεη
λα ελεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό ζαο εάλ παξαηεξεζεί νπνηαδήπνηε από ηηο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο.
Απηέο νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα ζπκβνύλ κεηά θαη από
καθξνρξόληα ζεξαπεία. Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα:
- Καηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ
- Αύμεζε ελδνθζάικηαο πίεζεο θαη γιαύθσκα
- Αηξνθία ηνπ δέξκαηνο
- Γεξκαηίηηδα εμ’ επαθήο θαη δεξκαηίηηδα ζε κνξθή αθκήο
- Πεξηζηνκαηηθή δεξκαηίηηδα
- Γεξκαηηθέο ξαβδώζεηο
- Σειαγγεηεθηαζία
- Ρνδόρξνπ λόζν
- Δξύζεκα
- Τπεξηξίρσζε
- Τπεξίδξσζε
- Απνρξσκαηηζκόο
- Δθρύκσζε
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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, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο:
Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ
Μεζνγείσλ 284
GR-15562 Υνιαξγόο, Αζήλα
Σει: +30 21 32040380/337
Φαμ: + 30 21 06549585
Ιζηόηνπνο: http://www.eof.gr.
Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή
πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξόληνο θαξκάθνπ.
5.

Πώο λα θπιάζζεηαη ην Fucicort® Lipid

Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην βιέπνπλ θαη δελ ην
θζάλνπλ ηα παηδηά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη
ζην θνπηί κεηά ηε ΛΗΞΗ. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ
αλαθέξεηαη εθεί. Αθνύ αλνηρζεί ν πεξηέθηεο γηα πξώηε θνξά ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντόληνο
είλαη: 3 κήλεο.
Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 30°C.
Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα.
Ρσηείζηε ην 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 Fucicort® Lipid
Η δξαζηηθέο νπζίεο είλαη Fusidic acid θαη betamethasone valerate.

Έλα γξακκάξην Fucicort® Lipid πεξηέρεη 20 mg fusidic Acid θαη 1 mg betamethasone
valerate.
 Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη steareth-21, cetostearyl alcohol, paraffin, white soft,
paraffin, liquid, hypromellose, citric acid monohydrate, methylparaben (E218),
propylparaben (E216), potassium sorbate, all-rac-α-tocopherol, water, purified
Εκθάληζε ηνπ Fucicort® Lipid θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
Σν Fucicort® Lipid είλαη θξέκα θαη πεξηέρεηαη ζε ζσιελάξηα αινπκηλίνπ ησλ 30g.
Κάηνρνο ηεο αδείαο θπθινθνξίαο θαη παξαγωγόο
Ο Κάηνρνο ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο είλαη:
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύκεο & ελέθα 10 – 14564 Κεθηζηά
Ο παξαγσγόο είλαη:
ΒΙΑΝΔΞ Α.Δ. Βηνκεραλία θαξκάθσλ
Δξγνζηάζην Α'
Μεηακόξθσζε Αηηηθήο
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Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ θαξκαθεπηηθό πξντόλ, παξαθαιείζηε λα
απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν ηνπ Καηόρνπ ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο:
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύκεο & ελέθα 10
GR- 14564 Κεθηζηά – Διιάδα
Σει.: 2106834322
Email: leo.hellas@leo-pharma.com
Τν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεωξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά: 10/2015

