پماد لیدوکائین اچ

ساخت شركت داروسازي ابوريحان (سهامی عام)

98 MM

220 MM

مشخصات دارو
پماد لیدوکائین اچ حاوی دو داروی لیدوکائین و هیدروکورتیزون می باشد که
لیدوکائین از دسته داروهای بی حس کننده ی موضعی و هیدروکورتیزون از
دسته ی داروهای کورتیکواستروییدی می باشد .پماد لیدوکائین اچ در تیوب
های آلومینیومی  15گرمی عرضه میگردد که حاوی  %5لیدوکائین و %0/5
هیدروکورتیزون استات می باشد.
موارد مصرف دارو
ترکیب لیدوکائین و هیدروکورتیزون در تخفیف و تسکین درد و خارش ناشی از
همورویید ،آفتاب سوختگی ،سوختگی های خفیف ،گزش یا نیش حشرات مورد
مصرف قرار می گیرد.
نحوه مصرف
دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
از مصرف این دارو بر روی زخم باز و پوست ملتهب خودداری نمایید مگر اینکه
تحت درمان پزشک باشید.
مصرف موضعی :الیه ی نازکی از پماد روزانه دو تا سه بار یا طبق دستور پزشک
بر روی پوست مالیده شود.
در کودکان به دلیل احتمال جذب بیشتر این فرآورده و احتمال سمیت با دارو،
با احتیاط مصرف شود.
موارد منع مصرف
درصورت حساسیت به لیدوکائین و هیدروکورتیزون و درصورت وجود عفونت
در محل مصرف دارو ،از مصرف این دارو خودداری نمایید.
موارد هشدار و احتیاط
اگر عالئم بیماری رو به وخامت باشد ،پزشک خود را مطلع سازید.
درصورت بروز التهاب ،سوزش و گزگز شدن پوست در محل مورد مصرف دارو،
از مصرف آن خودداری نموده و پزشک خود را آگاه سازید.
از مصرف فرآورده های آرایشی بر روی پوست تحت درمان با دارو خودداری
نمایید.
از مصرف این فرآورده در داخل دهان ،بینی ،گوش ها و چشم ها خودداری
کنید .درصورت برخورد فرآورده با چشم ها ،بالفاصله چشم های خود را با آب
شست وشو دهید .
از مصرف این فرآورده به شکل گسترده ،یا پوشش آن با پانسمان خودداری
کنید(.مگر اینکه طبق دستور پزشک باشد).
در صورت مصرف این دارو در ناحیه ی پوشک در نوزادان از استفاده از پوشک
های تنگ خودداری نمایید.
قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود درباره ی موارد ذیل مشورت نمایید:
ابتال به دیابت ،بیماریهای کبدی  ،بیماری های چشمی ،وجود ضایعات پوستی
ناشی از سل ،آبله مرغان و تب خال و عفونت های قارچی پوست
مصرف در بارداری و شیردهی
درصورت بارداری  /شیردهی قبل از مصرف دارو پزشک خود را مطلع سازید.
مصرف این دارو تنها در صورت نیاز در بارداری مورد مصرف قرار گیرد.
از مصرف این دارو در مقادیر زیاد یا مدت زمان طوالنی در بارداری خودداری
کنید.
مصرف این دارو در دوران شیردهی با احتیاط صورت گیرد.
تداخالت دارویی
درصورت مصرف هرگونه داروی دیگر پزشک خود را مطلع سازید.
این دارو می تواند با برخی از داروهای ضد آریتمی قلبی تداخل داشته باشد و
باید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی
احساس سوزش در نواحی باز پوست
قرمزی و بی حسی در ناحیه مصرف
شرايط نگهداري دارو
دارو را در دماي کمتر از 30درجه سانتيگراد نگهداری و از يخ زدگي محافظت
نماييد.
پس از هر بار مصرف درب تیوب را محکم ببندید.
دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

