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Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή
Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε
ingenol mebutate
Γηαβάζηε 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 γηαηξφ, ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
Η ζπληαγή γη’ απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δψζεηε ην
θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζεκεία ηεο
αζζέλεηάο 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.
Ση πεξηέρεη ην παξόλ θύιιν νδεγηώλ:
1.
Ση είλαη ην Picato θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2.
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Picato
3.
Πψο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Picato
4.
Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
5.
Πψο λα θπιάζζεηαη ην Picato
6.
Πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο

1.

Ση είλαη ην Picato θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ

Σν Picato πεξηέρεη ηε δξαζηηθή νπζία ingenol mebutate.
Απηφ ην θάξκαθν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπηθή (ζην δέξκα) ζεξαπεία ηεο αθηηληθήο θεξάησζεο, ε
νπνία νλνκάδεηαη επίζεο ειηαθή θεξάησζε, ζε ελήιηθεο. Οη αθηηληθέο θεξαηψζεηο είλαη ηξαρηέο
πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ
ζην θσο ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Σν Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθηηληθή θεξάησζε ζην πξφζσπν θαη ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο.

2.

Ση πξέπεη λα γλωξίδεηε πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Picato

Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Picato
ε πεξίπησζε αιιεξγίαο ζην ingenol mebutate ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν απφ ηα ζπζηαηηθά απηνχ
ηνπ θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6).
Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο
Απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Picato.
Με βάιεηε ην Picato ζηα κάηηα ζαο. Πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο ζρνιαζηηθά κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο
γέιεο. Πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο θαη πάιη αλ ηχρεη λα αγγίμεηε ηελ πεξηνρή πνπ εθαξκφζαηε ηε
γέιε. Πξνζέμηε λα κε κεηαθέξεηε ηε γέιε απφ ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή ζηα κάηηα ζαο. ε
πεξίπησζε επαθήο θαηά ιάζνο, απνκαθξχλεηε ηε γέιε μεπιέλνληαο κε άθζνλν λεξφ θαη
αλαδεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
Μελ θαηαπηείηε απηφ ην θάξκαθν. Πηείηε άθζνλν λεξφ εάλ θαηαπηείηε θαηά ιάζνο απηφ ην
θάξκαθν θαη αλαδεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα.
Βεβαησζείηε φηη ην δέξκα ζαο έρεη επνπισζεί απφ νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε ζεξαπεία ή
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηφ ην θάξκαθν. Μελ εθαξκφζεηε ην Picato ζε
αλνηθηά ηξαχκαηα ή ζε δέξκα κε βιάβεο.
Μελ εθαξκφδεηε απηφ ην θάξκαθν εζσηεξηθά, ζηελ πεξηνρή θνληά ζηα κάηηα, ζην εζσηεξηθφ
ησλ ξνπζνπληψλ, ζην εζσηεξηθφ ησλ απηηψλ ή ζηα ρείιε.
Απνθχγεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ην θσο ηνπ ειίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ηερλεηνχ καπξίζκαηνο).
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Να είζηε ζε εγξήγνξζε γηα ηπρφλ λέεο ιεπηδψδεηο θφθθηλεο θειίδεο, αλνηρηέο πιεγέο,
απμεκέλεο ή ήπηεο δεξκαηηθέο επάξζεηο εληφο ηεο ππφ ζεξαπεία πεξηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ
θάπνηα εκθαληζζεί, κηιήζηε ακέζσο κε ηνλ γηαηξφ ζαο.
Απηφ ην θάξκαθν πξννξίδεηαη γηα ηε ζεξαπεία κίαο πεξηνρήο ησλ 25 cm2 γηα ηξείο εκέξεο.
Μελ εθαξκφδεηε πεξηζζφηεξε γέιε απφ απηή πνπ ζαο ζπλέζηεζε ν γηαηξφο ζαο.
Θα πξέπεη λα αλακέλεηε φηη ζα έρεηε ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο εξπζξφηεηα θαη
νίδεκα, κεηά ηε ζεξαπεία κε απηφ ην θάξκαθν (βιέπε παξάγξαθν 4). Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ
γηαηξφ ζαο εάλ απηέο νη ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο γίλνπλ ζνβαξέο.

Παηδηά θαη έθεβνη
Αθηηληθή θεξάησζε δελ παξνπζηάδεηαη ζε παηδηά θαη απηφ ην θάξκαθν δελ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ.
Άιια θάξκαθα θαη Picato
Δλεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ ρξεζηκνπνηείηε, έρεηε πξφζθαηα ρξεζηκνπνηήζεη
ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε άιια θάξκαθα.
Δάλ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ ην Picato ή άιια παξφκνηα θάξκαθα, ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ
ζαο πξηλ μεθηλήζεηε ηε ζεξαπεία.
Κύεζε θαη ζειαζκόο
Δάλ είζζε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε φηη κπνξεί λα είζζε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε παηδί,
δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ζαο πξνηνχ πάξεηε απηφ ην θάξκαθν. Πξέπεη λα απνθχγεηε ηε
ρξήζε ηνπ Picato εάλ είζηε έγθπνο.
Δάλ ζειάδεηε, απνθχγεηε ηε θπζηθή επαθή κεηαμχ ηνπ κσξνχ θαη ηεο ππν ζεξαπεία πεξηνρήο γηα 6
ψξεο κεηά ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαξκάθνπ.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ
Απηφ ην θάξκαθν δελ έρεη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνχ κεραλψλ.

3.

Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Picato

Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν απηφ απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Δάλ
έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
Δάλ ζαο έρνπλ ζπληαγνγξαθεζεί δχν δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο γηα ζεξαπεία δχν δηαθνξεηηθψλ
πεξηνρψλ ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε φηη ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπληζηψκελε πεξηεθηηθφηεηα ζηε ζσζηή
πεξηνρή. Μελ εθαξκφζεηε ηα 500 κg/g γέιε ζην πξφζσπν ή ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο θαζψο απηφ ζα
κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε έληνλεο ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο.
-

Η ζεξαπεία γηα ηελ αθηηληθή θεξάησζε ζην πξφζσπν θαη ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο είλαη έλα
ζσιελάξην Picato ησλ 150 κηθξνγξακκαξίσλ/g γέιεο (πνπ πεξηέρεη 70 κηθξνγξακκάξηα ingenol
mebutate) κία θνξά ηελ εκέξα γηα 3 δηαδνρηθέο εκέξεο.

Οδεγίεο ρξήζεο:
Αλνίγεηε έλα λέν ζσιελάξην θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην θάξκαθν. Αθαηξέζηε ην
πψκα απφ ην ζσιελάξην αθξηβψο πξηλ απφ ηε ρξήζε.
Πηέζηε ηε γέιε απφ ην ζσιελάξην ζην άθξν ελφο απφ ηα δάθηπιά ζαο.
Δθαξκφζηε ην πεξηερφκελν ελφο ζσιελαξίνπ ζε κία πεξηνρή κε εκβαδφ 25 cm2 (π.ρ.
5 cm x 5 cm).
Δπαιείςηε απαιά ηε γέιε ζηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή.
Αθήζηε ηελ πεξηνρή λα ζηεγλψζεη γηα 15 ιεπηά. Απνθχγεηε λα αγγίμεηε ηελ ππφ ζεξαπεία
πεξηνρή γηα 6 ψξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαξκάθνπ ζαο.
Πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνχλη θαη λεξφ ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο γέιεο, θαη επίζεο
κεηαμχ ησλ ρνξεγήζεσλ εάλ ζπληαγνγξαθήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο γηα δχν
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο.
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Μελ εθαξκφζεηε απηφ ην θάξκαθν ακέζσο κεηά απφ ληνπο ή ιηγφηεξεο απφ 2 ψξεο πξηλ ηελ
θαηάθιηζε.
Μελ πιχλεηε ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθαξκφζαηε ηε γέιε γηα ηνπιάρηζηνλ 6 ψξεο κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ.
Μελ αγγίμεηε ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή θαη κελ αθήζεηε νπνηνλδήπνηε άιινλ ή θάπνην
θαηνηθίδην λα αγγίμεη ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή γηα έλα δηάζηεκα 6 σξψλ κεηά ηελ εθαξκνγή
ηεο γέιεο.
Μελ θαιχςεηε ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή κε αεξνζηεγείο ή πδαηνζηεγείο επηδέζκνπο κεηά ηελ
εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαξκάθνπ.
Η πιήξεο επίδξαζε ηνπ Picato κπνξεί λα εθηηκεζεί πεξίπνπ 8 εβδνκάδεο κεηά ηε ζεξαπεία.

Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε Picato γηα ηε ζεξαπεία ηνπ απρέλα
Δάλ πεξηζζφηεξε απφ ηε κηζή ππφ ζεξαπεία πεξηνρή εληνπίδεηαη ζην ανώτερο ηκήκα ηνπ απρέλα:
Χξεζηκνπνηήζηε Picato 150 κg/g γέιε (πξφζσπν θαη ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο)
Δάλ πεξηζζφηεξε απφ ηε κηζή ππφ ζεξαπεία πεξηνρή εληνπίδεηαη ζην κατώτερο ηκήκα ηνπ απρέλα:
Χξεζηκνπνηήζηε Picato 500 κg/g γέιε (θνξκφ θαη άθξα)
Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε κεγαιύηεξε δόζε Picato από ηελ θαλνληθή
Πιχλεηε ηελ πεξηνρή κε ζαπνχλη θαη λεξφ. Παξαθαιείζηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ
θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ εκθαλίζεηε ζνβαξέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο.
Δάλ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Picato
Παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ μεράζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ην Picato.
Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή
ηνλ 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.
Αλαδεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα εάλ εκθαλίζεηε αιιεξγηθή αληίδξαζε πνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη νίδεκα ηνπ ζηφκαηνο, ηεο γιψζζαο ή ηνπ ιαηκνχ θαηά ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ.
Απηή ε αλεπηζχκεηε ελέξγεηα είλαη κε ζπλεζηζκέλε.
Μεηά ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ ην δέξκα ζην νπνίν εθαξκφδεηαη είλαη πηζαλφ λα γίλεη θφθθηλν,
λα μεθινπδίζεη θαη λα έρεη εθειθίδεο. Απηέο νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πεξηζζφηεξν ζπρλά
ζπκβαίλνπλ εληφο κηαο εκέξαο κεηά ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαξκάθνπ. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
κπνξεί λα επηδεηλσζνχλ γηα έσο 1 εβδνκάδα κεηά πνπ ζα δηαθφςεηε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ.
Θα γίλνπλ ζπλήζσο θαιχηεξα εληφο 2 εβδνκάδσλ απφ ηφηε πνπ μεθηλήζαηε ηε ζεξαπεία.

4

Μπνξεί λα παξαηεξεζεί ινίκσμε ηνπ δέξκαηνο ζηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή (έρεη αλαθεξζεί σο ζπρλή
αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη έσο 1 ζηα 10 άηνκα, θαηά ηε ζεξαπεία ζην
πξφζσπν θαη ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο).
Οίδεκα ζηε ζέζε εθαξκνγήο είλαη πνιχ ζπρλφ (έρεη αλαθεξζεί ζε πεξηζζφηεξα απφ 1 ζηα 10 άηνκα).
Οίδεκα ζηε ζέζε εθαξκνγήο ζην πξφζσπν ή ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο κπνξεί λα κεηαθπιεζεί πξνο
ηελ πεξηνρή ησλ καηηψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπηψκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ γίλνπλ πην έληνλα πέξαλ ηεο
πξψηεο εβδνκάδαο αθνχ έρεηε ζηακαηήζεη ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, ή αλ παξαηεξεζεί έθθξηκα
πχνπ, κπνξεί λα έρεηε θάπνηα ινίκσμε θαη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξφ ή ην
θαξκαθνπνηφ ζαο.
Οη ζπρλόηεξα εκθαληδόκελεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαηά ηε ζεξαπεία ζην πξόζωπν θαη ζην
ηξηρωηό ηεο θεθαιήο:
Πνιύ ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηελ ππό ζεξαπεία πεξηνρή, κπνξεί λα επεξεάζνπλ
πεξηζζόηεξα από 1 ζηα 10 άηνκα:
ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή:
Κάπνην ηκήκα ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο ηνπ δέξκαηφο ζαο κπνξεί λα μεθινπδίζεη (επηθαλεηαθή
δηάβξσζε)
Φπζαιίδεο (θχζηεηο, θιχθηαηλεο)
Απνιέπηζε (απνθνιίδσζε)
Δθειθίδεο
Δξπζξφηεηα ιφγσ δηαζηνιήο ησλ κηθξψλ αηκνθφξσλ αγγείσλ (εξχζεκα)
Πφλνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αηζζήκαηνο θαχζνπ ζηε ζέζε εθαξκνγήο)
Οη ζπρλόηεξα εκθαληδόκελεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαηά ηε ζεξαπεία ζηνλ θνξκό θαη ζηα
άθξα:
Πνιύ ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηελ ππό ζεξαπεία πεξηνρή, κπνξεί λα επεξεάζνπλ
πεξηζζόηεξα από 1 ζηα 10 άηνκα:
ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή:
Κάπνην ηκήκα ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο ηνπ δέξκαηφο ζαο κπνξεί λα μεθινπδίζεη (επηθαλεηαθή
δηάβξσζε)
Φπζαιίδεο (θχζηεηο, θιχθηαηλεο)
Απνιέπηζε (απνθνιίδσζε)
Δθειθίδεο
Δξπζξφηεηα ιφγσ δηαζηνιήο ησλ κηθξψλ αηκνθφξσλ αγγείσλ (εξχζεκα)
Άιιεο πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαηά ηε ζεξαπεία ζην πξόζωπν θαη ζην ηξηρωηό ηεο
θεθαιήο:
πρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ έωο θαη 1 ζηα 10 άηνκα:
ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή:
Κλεζκφο (θαγνχξα)
Δξεζηζκφο
Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο:
Οίδεκα ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην κάηη (πεξηθνγρηθφ νίδεκα)
Οίδεκα (πξήμηκν) ηνπ βιεθάξνπ ζαο
Πνλνθέθαινο
Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ έωο θαη 1 ζηα 100 άηνκα:
ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή:
Μπξκήγθηαζκα ή κνχδηαζκα (παξαηζζεζία)
Αλνηρηέο πιεγέο (έιθνο)
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-

Απέθθξηκα (έθθξηκα) πγξνχ
Μεηαβνιή ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο (κεηαβνιή ρξψζεο)

Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο:
Οθζαικηθφο πφλνο
Κάθσζε ή εξεζηζκφο ζηελ επηθάλεηα ηνπ νθζαικνχ (θεξαηνεηδήο ρηηψλαο, επηπεθπθφηαο) κεηά
απφ θαηά ιάζνο έθζεζε
πάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ έωο θαη 1 ζηα 1000 άηνκα:
ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή:
Γεκηνπξγία νπιήο
Άιιεο πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαηά ηε ζεξαπεία ζηνλ θνξκό θαη ζηα άθξα:
πρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ έωο θαη 1 ζηα 10 άηνκα:
ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή:
Κλεζκφο (θαγνχξα)
Δξεζηζκφο
Πφλνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αηζζήκαηνο θαχζνπ ζηε ζέζε εθαξκνγήο)
Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ έωο θαη 1 ζηα 100 άηνκα:
ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή:
Μπξκήγθηαζκα ή κνχδηαζκα (παξαηζζεζία)
Αλνηρηέο πιεγέο (έιθνο)
Μεηαβνιή ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο (κεηαβνιή ρξψζεο)
Θεξκφηεηα
Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο:
Κάθσζε ή εξεζηζκφο ζηελ επηθάλεηα ηνπ νθζαικνχ (θεξαηνεηδήο ρηηψλαο, επηπεθπθφηαο) κεηά
απφ θαηά ιάζνο έθζεζε
πάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ έωο θαη 1 ζηα 1000 άηνκα:
ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή:
Γεκηνπξγία νπιήο
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. Διιάδα Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ, Μεζνγείσλ 284, GR-15562
Χνιαξγφο, Αζήλα Σει: +30 21 32040380/337 Φαμ: + 30 21 06549585 Ιζηφηνπνο: http://www.eof.gr.
Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξφληνο θαξκάθνπ.

5.

Πώο λα θπιάζζεηαη ην Picato

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 θαη
ζην ζσιελάξην κεηά ην ΛΗΞΗ. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ
αλαθέξεηαη.
Φπιάζζεηαη ζε ςπγείν (2°C-8°C).
Γηα κία ρξήζε κφλν. Μελ μαλαρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζσιελάξηα κεηά ην άλνηγκά ηνπο.
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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

Ση πεξηέρεη ην Picato
Η δξαζηηθή νπζία είλαη ην ingenol mebutate. Κάζε γξακκάξην γέιεο πεξηέρεη
150 κηθξνγξακκάξηα ingenol mebutate. Κάζε ζσιελάξην πεξηέρεη 70 κηθξνγξακκάξηα ingenol
mebutate ζε 0,47 g γέιεο.
-

Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη ηζνπξνππιηθή αιθνφιε, πδξνμπαηζπινθπηηαξίλε, κνλνυδξηθφ θηηξηθφ
νμχ, θηηξηθφ λάηξην, βελδπιηθή αιθνφιε, θεθαζαξκέλν χδσξ.

Δκθάληζε ηνπ Picato θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
Σν Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε είλαη δηαπγήο θαη άρξσκε θαη θάζε θνπηί πεξηέρεη 3
ζσιελάξηα κε 0,47 g γέιεο έθαζην.
Κάηνρνο Άδεηαο Κπθινθνξίαο
LEO Laboratories Ltd.
285 Cashel Road
Crumlin, Dublin 12
Ιξιαλδία
Παξαγωγόο
LEO Laboratories Ltd.
285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12
Ιξιαλδία
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξφλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ, παξαθαιείζζε λα
απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθφ αληηπξφζσπν ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο:
België/Belgique/Belgien
LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

Lietuva
LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

България
Borola Ltd
Teл.: +359 2 9156 136

Luxembourg/Luxemburg
LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika
LEO Pharma s.r.o.
Tel: +420 225 992 272

Magyarország
LEO Pharma
Tel: +36 1 888 0525

Danmark
LEO Pharma AB
Tlf: +45 70 22 49 11

Malta
PHARMA-COS LTD
Tel: +356 2144 1870

Deutschland
LEO Pharma GmbH
Tel: +49 6102 2010

Nederland
LEO Pharma B.V.
Tel: +31 205104141

Eesti
LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

Norge
LEO Pharma AS
Tlf: +47 22514900

7

Διιάδα
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Σει: +30 210 68 34322

Österreich
LEO Pharma GmbH
Tel: +43 1 503 6979

España
Laboratorios LEO Pharma, S.A.
Tel: +34 93 221 3366

Polska
LEO Pharma Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 244 18 40

France
LEO Pharma
Tél: +33 1 3014 4000

Portugal
LEO Farmacêuticos Lda.
Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska
Remedia d.o.o
Tel.:+385 1 3778 770

România
LEO Pharma Romania
Tel: +40 213121963

Ireland
LEO Laboratories Ltd
Tel: +353 (0) 1 490 8924

Slovenija
PHARMAGAN d.o.o.
Tel: +386 4 2366 700

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
LEO Pharma s.r.o.
Tel: +421 2 5939 6236

Italia
LEO Pharma S.p.A
Tel: +39 06 52625500

Suomi/Finland
LEO Pharma Oy
Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπξνο
The Star Medicines Importers Co. Ltd.
Σει: +357 2537 1056

Sverige
LEO Pharma AB
Tel: +46 40 3522 00

Latvija
LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

United Kingdom
LEO Laboratories Ltd
Tel: +44 (0) 1844 347333

Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεωξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ Ινύιην 2017.
Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην πξντφλ απηφ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ: http://www.ema.europa.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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