Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε
Fucidin® Η
20mg/g+10mg/g
Κξέκα
fusidic acid θαη hydrocortisone acetate
Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα
ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν δηόηη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζαο.
-

-

Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ ηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Η ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα
δψζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκε θαη φηαλ
ηα ζπκπηψκαηα ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο.
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ, ή ηνλ
θαξκαθνπνηφ ή ηνλ λνζνθφκν ζαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζχκεηε
ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4.

Τη πεξηέρεη ην παξόλ θύιιν νδεγηώλ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ση είλαη ε Fucidin® H θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηεο;
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Fucidin® H
Πψο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Fucidin® H
Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
Πψο λα θπιάζζεηαη ε Fucidin® H
Πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο

1. Τη είλαη ε Fucidin ® H θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηεο
Η Fucidin® H θξέκα ζπλδπάδεη ηελ αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε ηνπ θνπζηδηθνχ νμένο
(αληηβηνηηθφ) κε ηελ αληη-θιεγκνλψδε επίδξαζε ηεο νμεηθήο πδξνθνξηηδφλεο
(θνξηηθνεηδέο).
Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπηθή ζεξαπεία ηεο επηκνιπζκέλεο αηνπηθήο δεξκαηίηηδαο
(θνηλψο γλσζηή σο έθδεκα, αζζέλεηα ηνπ δέξκαηνο ζπλνδεπφκελε απφ θιεγκνλή,
εξπζξφηεηα, εμίδξσζε ή εθειθίδα θαη θλεζκφ, ζπρλά αιιεξγηθήο πξνέιεπζεο).
Πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζε γηαηξφ εάλ δελ αηζζάλεζηε θαιχηεξα ή εάλ αηζζάλεζηε ρεηξφηεξα.

2.

Τη πξέπεη λα γλωξίδεηε πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε Fucidin® H

Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Fucidin® H:
- εάλ είζηε αιιεξγηθφο ζην fusidic acid, sodium fusidate, hydrocortisone acetate ή ζε
νπνηνδήπνηε άιιν απφ ηα ζπζηαηηθά απηνχ ηνπ θαξκάθνπ(αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6).
- εάλ έρεηε δεξκαηηθή ινίκωμε πνπ πξνθαιείηαη θπξίσο απφ βαθηήξηα, κχθεηεο, ή ηνχο
(φπσο έξπεο ή αλεκνβινγηά).
- εάλ έρεηε θπκαηίωζε

- εάλ έρεηε πεξηζηνκαηηθή δεξκαηίηηδα
- εάλ έρεηε ξνδόρξνπ λόζν (ζνβαξή εξπζξίαζε ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζψπνπ).
Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο
Απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο πξνηνχ ρξεζηκνπνηήζεηε Fucidin® H
Η Fucidin® H πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε πξνζνρή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ζηα
κάηηα. Η Fucidin® H δελ πξέπεη λα εηζέιζεη ζηα κάηηα.
Η ρξήζε ηεο Fucidin® H πεξηνξίδεηαη ζηηο 2 εβδνκάδεο. Η καθξνρξφληα ζεξαπεία
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θίλδπλν απμεκέλσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαη θίλδπλν
αλζεθηηθφηεηαο ζηα αληηβηνηηθά, π.ρ. ην δέξκα ζαο κπνξεί λα γίλεη ιεπηφ.
Η Fucidin® H κπνξεί λα ζπγθαιχςεη πηζαλά ζπκπηψκαηα ησλ ινηκψμεσλ
Η Fucidin® H κπνξεί λα ζαο θάλεη πεξηζζφηεξν επαίζζεην ζηελ ινίκσμε,
επηδείλσζε ηεο ππάξρνπζαο ινίκσμεο θαη ελεξγνπνίεζε ιαλζάλνπζαο ινίκσμεο
Παηδηά θαη έθεβνη
Η Fucidin® H ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε παηδηά.
Άιια θάξκαθα θαη Fucidin® H
Eλεκεξψζεηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε, έρεηε πξφζθαηα πάξεη ή
κπνξεί λα πάξεηε άιια θάξκαθα.
Κύεζε θαη ζειαζκόο
Δάλ είζζε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε φηη κπνξεί λα είζζε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα
απνθηήζεηε παηδί, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξνηνχ
πάξεηε απηφ ην θάξκαθν.
Χξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ζειαζκνχ πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη λα
απνθαζίδεηαη απφ ηνλ γηαηξφ.
Η Fucidin® H πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε κε πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.
Η Fucidin H κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, αιιά ζπληζηάηαη
λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηεο ζην ζηήζνο.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ
Η ζεξαπεία κε Fucidin H θξέκα δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα γηα νδήγεζε θαη ρξήζε
κεραλψλ.
Η Fucidin H πεξηέρεη βνπηπινϋδξνμπαληζόιε (E320), θεηπιηθή αιθνόιε θαη ζνξβηθό
θάιην (E202)
Απηά ηα ζπζηαηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. δεξκαηίηηδα
εμ΄επαθήο). Η βνπηπινυδξνμπαληζφιε κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφο ησλ καηηψλ
θαη βιελλνγφλσλ (φπσο ξηληθέο θνηιφηεηεο θαη ρείιε).
3. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Fucidin ® H
Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν απηφ απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ
ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Η ζπληζηψκελε δφζε γηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο είλαη:
Πξνζεθηηθά επαιείςεηε κία ιεπηή ζηξψζε θξέκαο ζηελ πάζρνπζα πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο,
ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο. Η Fucidin H δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξν απφ 2
εβδνκάδεο.

Να πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο πξνζεθηηθά κεηά απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, εθηφο εάλ
ηα ρέξηα ζαο είλαη ε ππφ ζεξαπεία πεξηνρή.
Εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε κεγαιύηεξε δόζε Fucidin H από ηελ θαλνληθή
Δάλ έρεηε επαιείςεη πεξηζζφηεξε θξέκα απ΄φζε ζα έπξεπε, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξφ ή ην
θαξκαθνπνηφ ζαο.
Εάλ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Fucidin H
ε πεξίπησζε πνπ μεράζαηε λα εθαξκφζεηε ηελ θξέκα ζηε ζπλεζηζκέλε ψξα, εθαξκφζηε ηελ
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ζπλερίζηε σο ζπλήζσο.
Εάλ ζηακαηήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηε Fucidin® H
Δάλ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηφ ην θάξκαθν, ρξεζηκνπνηήζηε ην κφιηο ην ζπκεζείηε.
Έπεηηα ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζηε απηφ ην θάξκαθν ηε ζπλεζηζκέλε ψξα.
Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, ξσηήζηε ηνλ
γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηφ ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο, αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
Σπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (επεξεάδεη 1 έωο 10 ρξήζηεο ζηνπο 100)
 αληίδξαζε ζηε ζέζε εθαξκνγήο (π.ρ. εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο, αίζζεκα δεξκαηηθνχ
θαχζνπ ή θλεζκφο)
Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (επεξεάδεη 1 έωο 10 ρξήζηεο ζηνπο 1.000)





ππεξεπαηζζεζία

δεξκαηίηηδα εμ’ επαθήο
επηδείλσζε ηνπ εθδέκαηνο
εμάλζεκα

Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ παξαηεηακέλε ζεξαπεία ήπηνπ
θνξηηθνεηδνχο φπσο ε πδξνθνξηηδφλε πεξηιακβάλνπλ:
 ιέπηπλζε ηνπ δέξκαηνο (αηξνθία ηνπ δέξκαηνο)
 δεξκαηίηηδα
 ξαβδψζεηο (striae)
 δηάηαζε κηθξψλ αηκνθφξσλ αγγείσλ ζην δέξκα
 επίκνλε εξπζξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ (ξνδφρξνπο λφζνο)
 εξπζξφηεηα ηνπ δέξκαηνο (εξχζεκα)
 απνρξσκαηηζκφο
 ππέξκεηξε αλάπηπμε ησλ ηξηρψλ (ππεξηξίρσζε)
 ππέξκεηξε εθίδξσζε (ππεξηδξσζία)
 κψισπεο
 πζηεκαηηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ήπησλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ, φπσο
πδξνθνξηηδφλε, πεξηιακβάλνπλ θαηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ ηδηαίηεξα θαηά ηε
δηάξθεηα παξαηεηακέλεο ηνπηθήο ρνξήγεζεο
 Δπηπινθέο εάλ ρνξεγεζεί πνιχ θνληά ζηνλ νθζαικφ (π.ρ. απμεκέλε ελδνθζάικηα
πίεζε θαη γιαχθσκα)

Αλαθνξά αλεπηζύκεηωλ ελεξγεηώλ
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ, ή ηνλ
θαξκαθνπνηφ ή ηνλ λνζνθφκν ζαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα
πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο, κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πνπ
αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα V. Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κπνξείηε λα
βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξφληνο
θαξκάθνπ.
5.

Πώο λα θπιάζζεηαη ε Fucidin ® H

Σν θάξκαθν απηφ πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην βιέπνπλ θαη δελ ην θζάλνπλ ηα
παηδηά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε απηφ 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.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 3 κήλεο κεηά ην πξψην άλνηγκα.
Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 300C.
Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ηνλ
θαξκαθνπνηφ ζαο γηα ην πψο 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 ε Fucidin® H
- Οη δξαζηηθέο νπζίεο είλαη θνπζηδηθφ νμχ θαη νμεηθή πδξνθνξηηδφλε. Κάζε
γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 20 mg θνπζηδηθνχ νμένο θαη 10 mg νμεηθήο
πδξνθνξηηδφλεο.
- Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη βνπηπινυδξνμπαληζφιε (Δ320), θεηπιηθή αιθνφιε,
γιπθεξφιε (85 ηνηο εθαηφ), παξαθίλε πγξή, ζνξβηθφ θάιην (Δ202), πνιπζνξβηθφ 60,
παξαθίλε ιεπθή καιαθή, all-rac-α-ηνθνθεξφιε, πδξνρισξηθφ νμχ θαη χδσξ
θεθαζαξκέλν.
Εκθάληζε ηεο Fucidin® H θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
Η Fucidin® H είλαη ιεπθή θξέκα.
πζθεπαζίεο πνπ εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ακνηβαία δηαδηθαζία: 5g, 15g θαη 30g.
πζθεπαζίεο πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά: 15g
Κάηνρνο ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κχκεο & ελέθα 10
145 64 Κεθηζηά
Διιάδα
Παξαγωγόο
LEO Laboratories Limited, Cashel Road, Dublin 12 (Ireland)

Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξνϊόλ είλαη εγθεθξηκέλν ζηα θξάηε κέιε ηεο Επξωπαϊθήο
Έλωζεο κε ηηο αθόινπζεο νλνκαζίεο:
Fucidin® -Hydrocortison:Γαλία, Βέιγην, Φηλιαλδία, Ιζιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Ννξβεγία θαη
νπεδία Fucidin® H: Διιάδα, Ιηαιία, Γεξκαλία, Σζερία, Δζζνλία, Ιξιαλδία, Λεηνλία,
Ληζνπαλία, Μάιηα, ινβαθία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Οπγγαξία
Fucidine® H:Πνξηνγαιία, ΙζπαλίαFucidin® +Hydrocortison :Οιιαλδία
Τν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεωξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ Iνύλην 2015
Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην πξντφλ είλαη δηαζέζηκα ζην web site: www.eof.gr

