پـــــماد و كــرم جــلدي بــتامتازون % 0/1
بتامتازون والرات
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مشخصات دارو:
در هر  100گرم پماد و کرم بتامتازون  0/1،گرم بتامتازون والرات به عنوان ماده
فعال دارویی وجود دارد.
دسته دارويي:
ضد التهاب موضعي (كورتيكواستروئيد)
موارد مصرف:
بتامتازون براي درمان عالمتي اختالالت آلرژيك و يا التهابي پوست نظير اگزما كه به
ساير كورتيكواستروئيدهاي ضعيفتر پاسخ نميدهند ،انواع درماتيت ،نيش حشرات
و پسوريازيس به كار ميرود.
مقدار و نحوه مصرف دارو:
از آنجایي كه ميزان جذب دارو از پوست به پايه مورد استفاده (كرم يا پماد)  ،مدت
زمان تماس دارو با پوست  ،سطح تماس دارو با پوست و وضعيـت پوست بستگی
دارد ،مقدار مصرف دارو براي بيمار را پزشك تعيين ميكند ولي ميزان متعارف آن
در كودكان يكبار در روز و كمتر از  15گرم در هفته و در بزرگساالن یك تا سه بار در
روز و كمتر از  50گرم در هفته مي باشد .
• درصورتي كه يك نوبت استفاده از دارو را فراموش نموديد به محض يادآوري
استفاده كنيد اما اگر نوبت بعدي فرارسيده است ازدو برابر نمودن دوز دارو
خودداري نمایيد.
توصیه های دارویی بتامتازون موضعی:
از به كار بردن پوشش و يا پانسمان روي ناحيه تحت درمان با بتامتازون خودداريشود.
 در صورتي كه با گذشت دو هفته عارضهاي كه براي آن بتامتازون تجويز شده،بهبود پيدا نكرد و يا بدتر شد ،حتما ً به پزشك اطالع داده شود.
قبل از شيردهي از استعمال اين دارو روي بافت پستان خودداري شود. از مصرف دارو در اطراف چشمها اجتناب شود.موارد منع مصرف :
درصورت سابقه حساسيت به اين دارو و ساير كورتيكواستروئيدها .
درصورت مصرف بعنوان داروي تك درماني براي عفونت هاي باكتريائي نظير زرد زخم
در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
مصرف در بارداری و شيردهي:
بارداری :ردهC
استعمال این دارو در بارداری و شیردهی با احتیاط و تنها با توصیه پزشک می باشد.
موارد هشدار و احتیاط:
 مصرف اين دارو روي پوست كودكان بايد با احتياط صورت گيرد. به دنبال مصرف اين دارو ممكن است تستهاي بررسي عملكرد محورهيپوتاالموس-هيپوفيز-غده فوق كليوي دچار اختالل شود.
 مصرف مقادير بيش از 100گرم در هفته از فرآورده  %0/1با احتمال تضعيفآدرنال همراه ميباشد.
 از مصرف طوالني مدت فرآورده روي پوست صورت اجتناب گردد. قدرت اثر پماد بيشتر از كرم ميباشد لذا مصرف پماد در صورت  ،زير بغل و پهلوهاتوصيه نمي شود .
مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي توصيه نمي شود مگر به تشخيصپزشك متخصص.
طبق دستور از دارو استفاده كنيد و از پانسمان خود سرانه ضايعه خودداري كنيد(مگر به تشخيص پزشك متخصص ).
پانسمان جذب دارو را خصوصا در كودكان افزايش ميدهد .
درموارد وجود عفونت از استروئيدها به همراه آنتي بيوتيك و يا داروهاي ضد قارچاستفاده كنيد  .اگر نتيجه درمان رضايت بخش نباشد ،مصرف استروئيد را تا زمان
درمان عفونت بايد قطع نمود .
تداخالت دارویی:
استفاده از دو داروی کورتیکواستروئیدی موضعی بصورت هم زمان باعث تشدید
عوارض جانبی می گردد
سمیت  /عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته
نیز شود .اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود،لیکن در صورت بروز
هرعارضه ای با پزشک مشورت کنید:
به دليل كم بودن متابوليسم بتامتازون در پوست ،امكان جذب سيستميك آن زياد
ميباشد و لذا بروز عوارضي نظير سندرم كوشينگ ،افزايش قند خون،وجود قند در
ادرار و در درازمدت تضعيف محور هيپوتاالموس-هيپوفيز-غده فوق كليوي محتمل
ميباشد.
شرایط نگهداری دارو:
در دمای کمتر از30درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دورازدسترس کودکان نگهداری نمایید.
از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري كنيد.
پس از هر بار مصرف درب تیوب را محکم ببندید.
ساخت شركت داروسازي ابوريحان (سهامی عام)
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