پماد جــلدي هـــيدروكورتيزون %1

220 MM

مشخصات دارو:
هرجعبه حاوي يك عدد تيوب  15گرمي پماد هيدروكورتيزون مي باشد كه در
هر  100گرم پماد ،یک گرم هيدروكورتيزون استات وجود دارد .
موارد مصرف دارو :
ضد التهاب موضعي (كورتيكواستروئيد)
راهنمائي عمومي براي مصرف صحيح دارو :
• هيدروكورتيزون يك داروي ضد التهاب از دسته كورتيكواستروئيدها اسـت
كه در كاهش التهاب بيماري هایي نظير درماتيت تماسي ،اگزما ،آفتاب سوختگي
و سوختگي درجه يك و دو  ،همچنين بعنوان داروي كمكي در درمان بيماريهاي
همراه التهاب نظير درماتيت شديد محل پوشک در نوزادان بكارميرود .
• قبل از مصرف دارو درصورت سابقه حساسيت به اين دارو يا ساير
كورتيكواستروئيدها  ،عفونت بخصـــوص عفونت هاي اوليه باكتريائي ،بارداري
يا شيردهي با پزشك خود مشورت كنيد .
مقدار و نحوه مصرف دارو :
• از آنجایي كه ميزان جذب دارو از پوست به پايه مورد استفاده ،مدت زمان
تماس دارو با پوست  ،سطح تماس دارو با پوست و وضعيـت پوست بستگی
دارد ،مقدار مصرف دارو براي بيمار را پزشك تعيين مي كند ولي ميزان متعارف
استعمال یک الیه نازک ،دو یا سه بار در روز بسته به شدت ضایعه پوستی می
باشد.
• در درمان پسوریازیس یا مشکالت پوستی وخیم ممکن است پزشک ،پانسمان
را توصیه کند.
• درصورتي كه يك نوبت استفاده از دارو را فراموش نموديد به محض يادآوري
استفاده كنيد اما اگر نوبت بعدي فرارسيده است از دو برابر نمودن دوز دارو
خودداري نمایيد .
موارد منع مصرف :
•درصورت سابقه حساسيت به اين دارو و ساير كورتيكواستروئيدها .
موارد احتياط و هشدارها :
• این دارو تنها برای مصرف خارجی می باشد ،از تماس با چشم خودداری کنید.
• طبق دستور پزشک مصرف نمایید و از پانسمان خود سرانه ضايعه خودداري
كنيد (مگر به تشخيص پزشك).
• پانسمان جذب دارو را خصوصا در كودكان افزايش مي دهد.
• این دارو نباید در دوران بارداری در منطقه وسیعی از بدن یا در زمان طوالنی
مصرف شود.
• مصرف اين دارو در دوران شيردهي توصيه نمي شود مگر به تشخيص پزشك
متخصص.
• در كودكان حتي االمكان كمترين دوز استروئيد استفاده شود .مصرف طوالنی
مدت این دارو می تواند موجب تاخیر در رشد ونمو کودکان شود.
• درموارد وجود عفونت از استروئيدها بهمراه آنتي بيوتيك و يا داروهاي ضد
قارچ استفاده كنيد .كه اگر نتيجه درمان رضايت بخش نباشد ،مصرف استروئيد
را تا زمان درمان عفونت بايد قطع نمود .
• در صورت ایجاد عفونت به دنبال استفاده از پانسمان ،مصرف دارو متوقف
شود و آنتي بيوتيك مناسب طبق مشورت با پزشک مصرف شود .
عوارض جانبی:
عوارض زیر اغلب با اشکال موضعی هیدروکورتیزون ایجاد می شود ،که
درصورت پانسمان احتمال وقوع این عوارض بیشتر می شود:
سوزش
خارش
تحریک
خشکی
تشدید آکنه
درماتیت تماسی
شرايط نگهــداري دارو :
دارو را داخل جعبه و در دماي کمتر از 30درجه سانتيگراد نگهداری و از يخ
زدگي محافظت نماييد .
از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري كنيد .
دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید .
پس از هر بار مصرف درب تیوب را محکم ببندید.
ساخت شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

98 MM

