
DERMOVATE - Lek zewnętrzny sterydowy

Dermovate - Clobetasoli propionas

        

Skład:

  propionian klobetazolu   
    
  
    Postać:   krem            ,                      maść            ,                      płyn  
    
  
    Kategoria:   Dermatologia   
    
  
    Specjalności:   Dermatologia i wenerologia  
    
  
    Działanie :   przeciwświądowe
przeciwalergiczne
przeciwzapalne
immunosupresyjne   
      

Wskazania:  Maść i krem: krótkotrwałe leczenie opornych na inne leki chorób skóry, takich jak
łuszczyca (z wyjątkiem postaci zajmujących duże powierzchnie ciała), liszaj płaski, toczeń
rumieniowaty - postać skórna, nawracający wyprysk oraz inne stany, w których zawiodło
stosowane dotychczas leczenie słabszymi preparatami kortykosteroidowymi. Płyn: krótkotrwałe
leczenie chorób zapalnych skóry owłosionej głowy, takich jak łuszczyca, trudne w leczeniu
postacie wyprysku, w których zawiodło stosowane dotychczas leczenie słabszymi preparatami
kortykosteroidowymi.       

Dawkowanie:  Zewnętrznie. Dawkę i częstotliwość przyjmowanego leku ustala lekarz. Maść i
krem: wcierając lekko małe ilości maści lub kremu w miejsca chorobowo zmienione.  Płyn:
miejsca chorobowo zmienione pokrywać niewielką ilością płynu, aż do uzyskania poprawy.

 1 / 3



DERMOVATE - Lek zewnętrzny sterydowy

Płynu nie należy stosować pod opatrunkiem uciskowym. Nie stosować dłużej niż 2-4 tygodni.
Nie stosować długotrwale i na duże powierzchnie skóry. Bardzo ostrożnie stosować na skórę
twarzy, na powieki lub na skórę w okolicy powiek u osób z jaskrą oraz u osób z zaćmą.
Ostrożnie stosować przy już istniejących stanach zanikowych tkanki podskórnej, zwłaszcza u
osób w podeszłym wieku. Ostrożnie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia i osób w
podeszłym wieku.   Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy
przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.   Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w
ulotce przed jego zastosowaniem.   Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj
lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci,
zgodnie z wymogami producenta.   Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego
celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać
w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.       

Możliwe skutki uboczne:  Stosowanie długotrwałe i w dużych dawkach oraz na dużych
powierzchniach może doprowadzić do pojawienia się cech nadmiaru kortyzolu w ustroju
(hiperkortykolizmu). Mogą wystąpić miejscowe zmiany zanikowe skóry, w tym rozstępy,
rozszerzenia powierzchniowych naczyń krwionośnych, przebarwienia skóry w miejscu
zastosowania, "pajączki", nadmierne owłosienie.   Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie
wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę
maszyn.       

Poinformuj lekarza: Gdy masz nadwrażliwość na propionian klobetazolu lub pozostałe składniki
preparatu, trądzik różowaty, trądzik pospolity, zapalenie skóry w okolicy ust, bakteryjne,
wirusowe i grzybicze zakażenia skóry, świąd narządów płciowych i okolic odbytu, przebyłaś/eś
szczepienia ochronne, cierpisz na jaskrę, zaćmę, stany zanikowe tkanki podskórnej.   Gdy
przyjmujesz leki immunosupresyjne, immunostymulujące, preparaty zawierające mocznik.
Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych
dostępnych bez recepty.   Gdy jesteś lub przypuszczasz, ze jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
Brak danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.       

Preparaty dostępne w sprzedaży:
Dermovate, 0,05%, krem, 25 g
Dermovate, 0,05%, maść, 25 g
Dermovate, 0,05%, roztwór na skórę, 25 ml
Dermovate, 0,05%, roztwór na skórę, 50 ml

Preparaty podobne:
Clobederm, 0,05% maść, (500 mcg / g), 25 g
Clobederm, 0,05%, krem, (500 mcg / g), 25 g
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