Asorian®

solu]ie cutanat\

Compozi]ie:
100 g solu]ie cutanat\ con]in fluocinolon
acetonid 0,04 g, alantoin\ 0,25 g,
dimetilsulfoxid 10,00 g [i excipien]i:
propilenglicol.
Grupa farmacoterapeutic\:
Antipsoriazice de uz local; combina]ii.
Indica]ii terapeutice:
Psoriazis, dermatit\ seboreic\, dermatite
alergice, eczeme hiperkeratozice.
Contraindica]ii:
Hipersensibilitate la oricare dintre
componen]ii produsului.
Infec]ii primitiv bacteriene, virale, micotice
sau parazitare.
Leziuni ulcerate.
Aplicare pe pleoape (risc de glaucom).
Precau]ii:
Produsul se va aplica strict pe leziuni,
evitându-se aplicarea pe suprafe]e mari de
tegument. Nu trebuie utilizat pe fa]\ sau
sub pansamente ocluzive.
Utilizarea prelungit\, la nivelul fe]ei, a
glucocorticoizilor cu activitate moderat\
poate duce la apari]ia unei dermatite
cortizonice sensibil\ în mod paradoxal la
glucocorticoizi. Este necesar\ întreruperea
treptat\ a tratamentului.
Se evit\ contactul cu ochii.
Interac]iuni:
Nu se cunosc.

Aten]ion\ri speciale:
În cazul suprainfec]iei bacteriene sau
micotice, este necesar tratament specific al
infec]iei.
Copii: la sugari, este preferabil s\ se evite
glucocorticoizii cu activitate puternic\.
Sarcina [i al\ptarea: nu au fost efectuate
studii de teratogenitate cu glucocorticoizi
topici. Studiile efectuate cu glucocorticoizi
pe cale general\ nu au pus în eviden]\ un
efect malformativ superior celui observat în
popula]ia general\.
În cazul glucocorticoizilor administra]i pe
cale general\, se recomand\ evitarea
al\pt\rii datorit\ trecerii acestora în laptele
matern. În cazul administr\rii locale,
trecerea în lapte depinde de suprafa]a
tratat\, de integritatea epidermei [i de
durata tratamentului.
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a
folosi utilaje:produsul nu influen]eaz\
capacitatea de a conduce vehicule sau de a
folosi utilaje.
Doze [i mod de administrare:
Aplica]ii locale, ini]ial de 2-3 ori pe zi,
reducându-se treptat la o aplica]ie pe zi sau
la o aplica]ie la 2 zile în func]ie de r\spunsul
terapeutic. În general tratamentul dureaz\
6-15 zile.
Reac]ii adverse:
Utilizarea îndelungat\ poate produce atrofie
cutanat\, teleangiectazii, vergeturi, purpur\
secundar\ atrofiei, fragilitate capilar\.
Rar, poate ap\rea senza]ie de usturime

moderat\ [i tranzitorie.
Este posibil\ apari]ia efectelor sistemice. Au
fost raportate erup]ii acneiforme sau
pustuloase, hipertricoza, depigment\ri.
Pot s\ apar\ infec]ii secundare, în special
dac\ se folosesc pansamente ocluzive sau
la nivelul pliurilor cutanate [i dermatit\ de
contact.
Supradozaj:
Nu s-au raportat cazuri de supradozaj.
P\strare:
A nu se utiliza dup\ data de expirare
înscris\ pe ambalaj.
A se p\stra la temperaturi sub 25°C, în
ambalajul original.

A nu se l\sa la îndemâna copiilor.
Ambalaj:
Cutie cu un flacon a 100 ml solu]ie
cutanat\.
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