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Pimafucort krem. 15 g
 

Cena: 22,76 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,01g+0,01g+3500I.U.)/g

Opakowanie 15 g (tuba)

Postać krem

Producent LEO PHARMA A/S

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Natamycinum, Hydrocortisonum,
Neomycinum

Opis produktu
 

Opis leku:

Lek Pimafucortw postaci kremu zawiera hydrokortyzon, natamycynę i neomycynę.
Hydrokortyzon jest słabo działającym kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym iobkurczającym naczynia krwionośne. Hamuje on
reakcje zapalne i łagodzi objawy stanów zapalnych skóry z towarzyszącym im często świądem skóry, bez leczenia choroby zasadniczej.
Lek zawiera również neomycynę, antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego wobec bakterii Gram-dodatnich (np.
Staphylococcus spp., Enterococcus spp.) iGram-ujemnych (np. Klebsiella spp., Proteus spp., Escherichia coli). Poza hydrokortyzonem
ineomycyną Pimafucort krem zawiera natamycynę, antybiotyk o działaniu grzybobójczym, zwłaszcza wobec drożdżaków z rodzaju
Candida spp.

Wskazania:

Pimafucort jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu powierzchniowych chorób skóry odpowiadających na leczenie kortykosteroidami,
lecz nie wywołanych pierwotnym zakażeniem drobnoustrojami, ze współistniejącymi zakażeniami wtórnymi wywołanymi przez bakterie i
grzyby wrażliwe naneomycynę lub natamycynę.

Kiedy nie stosować leku Pimafucort

-jeśli u pacjenta występują choroby skóry spowodowane pierwotnymi zakażeniami bakteryjnymi, zakażeniami wirusowymi, pierwotnymi
zakażeniami wywołanymi przez grzyby i drożdżaki oraz zarażeniami pasożytniczymi;
-jeśli u pacjenta występują choroby wrzodowe skóry, rany, owrzodzenia podudzi, rany oparzeniowe; objawy niepożądane po miejscowym
stosowaniu kortykosteroidów (posteroidowe okołowargowe zapalenie skóry, rozstępy skórne);
-jeśli u pacjenta występują: rybia łuska, młodzieńczy wyprysk stóp, trądzik pospolity, trądzik różowaty, kruchość naczyń krwionośnych,
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zanik skóry;
-jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6
ulotki).

 Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucort należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy unikać kontaktu leku z oczami oraz stosowania w okolicy oczu, ponieważ dostanie się kremu na spojówki może być przyczyną
jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej. Stosując lek Pimafucort na rozległe powierzchnie skóry, u dzieci lub pod opatrunkiem
okluzyjnym, należy wziąć pod uwagę możliwość zahamowania czynności kory nadnerczy.
U osób wrażliwych na neomycynę możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości na inne antybiotyki o podobnej budowie chemicznej, takie
jak kanamycyna, paromomycyna, gentamycyna i inne antybiotyki aminoglikozydowe (nadwrażliwość krzyżowa). Należy unikać
długotrwałego stosowania leku i nakładania go na rany lub uszkodzoną skórę, z uwagi nateoretyczne ryzyko ototoksycznego
inefrotoksycznego działania neomycyny po jej wchłonięciu do krążenia ogólnego.
W przypadku nadkażenia lub nadmiernego wzrostu grzybów należy przerwać stosowanie leku i wdrożyć inny sposób leczenia.
Jeśli w czasie leczenia u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny:

LEO Pharma A/SIndustriparken 55DK-2750 Ballerup Dania

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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