پماد و کرم جلدی فــلوئــوسـينولــون اســتونـايـد % 0/025
مشخصات دارو :
فلوئوسینولون استوناید از دسته ی داروهای کورتیکواستروییدی می باشد.
پماد و کرم  15گرمی این دارو حاوی  0/025گرم فلوئوسینولون استوناید به
عنوان ماده ی موثره در هر  100گرم می باشد.
موارد مصرف دارو:
اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است  ،لذا از مصرف آن در موارد
مشابه و توصيه آن به ديگران خودداري نمایيد .
فلوئوسینولون استوناید در درمان عالمتی اختالالت آلرژیک و یا التهابی پوست
نظیر اگزما ،انواع درماتیت ،لوپوس اریتماتوز ،پسوریازیس ،نیش حشرات و
پمفیگوس بکار می رود.
مقدار و نحوه ی مصرف دارو:
دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید.
مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
بزرگساالن 2-4:بار در روز بر روی ضایعه پوستی مالیده شود.
کودکان :کمترین دوز موثر مورد مصرف قرار گیرد زیرا مصرف بلند مدت این
دسته داروها می تواند در رشد کودکان اختالل ایجاد کند.
موارد منع مصرف:
در صورت سابقه حساسيت به فلوئوسینولون استوناید از مصرف دارو
خودداری نمایید.
هشدارها و احتیاطات:
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راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
وجود هر گونه حساسیت به فلوئوسینولون استوناید یا سایر داروهایکورتیکواستروییدی
در صورت ابتال به سل  ،دیابت  ،گلوکوم و آب مروارید ( کاتاراکت ) . وجود عفونت یا زخم در محلی که پماد مالیده می شود و یا مواردی که پوستنازکتر از معمول شده است.
از تماس دارو با چشمها خودداری کنید .در صورت تماس احتمالی دارو باچشمها ،سریعا چشمهای خود را با آب بشویید.
 از بکار بردن پانسمان یا روکش دیگر بر روی ناحیه تحت درمان خودداریکنید مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد.
 دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید. از مصرف دارو برای مشکالت پوستی دیگر بدون مشورت با پزشک خودداریکنید.
 مصرف این دارو در کودکان بمدت بیش از دو هفته و یا مصرف بیش از یکباردر روز و یا در وسعت زیاد از سطح بدن حتما باید طبق نظر پزشک معالج و با
احتیاط زیاد صورت گیرد .
بارداری و شیردهی:
مصرف این دارو در دوران بارداری تنها زمانی مجاز است که مزیت مصرف
آن نسبت به خطرات آن برای جنین قابل توجیه باشد .با این حال مصرف این
دسته داروها در خانم های باردار نباید در مقادیر باال و یا مدت زمان طوالنی
صورت گیرد.
مصرف این دارو در شیردهی با احتیاط صورت گیرد.
عوارض جانبی:
مانند همه ی دارو های دیگر ،فلوئوسینولون استوناید می تواند عوارض
ناخواسته ای به دنبال داشته باشد ،گرچه همه ی مصرف کنندگان این دارو
این عوارض را تجربه نمی کنند لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با
پزشک مشورت کنید:
خونریزی زیر پوستی  ،سوختگی و خارش و قرمزی پوست ،بی حسی انگشتان،
عفونتهای پوستی  ،نازک شدن پوست همراه با پوسته ریزی،افزایش قند ادرار
و خون ،آکنه یا پوست چرب،کمردرد ،افزایش فشار خون ،دوره قاعدگی نامنظم،
کاهش اشتها ،گرفتگی عضالنی ( درد یا ضعف عضالنی ) ،تهوع و استفراغ  ،تغییر
رنگ پوست  ،پوسته ریزی غیر معمول ،افزایش غیر معمول دررشد مو و بدتر
شدن عفونت
شرایط نگهداری دارو:
دارو را در دمای کمتر از 30درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت
نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .
از مصرف دارو های تاریخ گذشته خودداری کنید.
پس از هر با مصرف درب تیوب را محکم ببندید.
ساخت شركت داروسازي ابوريحان ( سهامي عام )
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