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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

 

Fusidic/Target
® 

2% w/w θξέκα, fusidic acid 

 

 

1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 

1.1. Ονομαζία  

 

Fusidic/Target
®
 

 

1.2. ύνθεζη: 

 

Δπαζηική οςζία: Fusidic acid. 

Έκδοσα: Butylated hydroxyanisole, Cetyl alcohol, Glycerol, Potassium sorbate, Paraffin liquid, 

Polysorbate 60, White soft paraffin, Water purified. 

 

1.3. Φαπμακοηεσνική μοπθή 

 

Κξέκα. 

 

1.4. Πεπιεκηικόηηηα: 

 

1 g θξέκαο πεξηέρεη 20 mg fusidic acid. 

 

1.5. Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία 

 

Κάζε θνπηί πεξηέρεη ζσιελάξην κε 15 g θξέκαο εμσηεξηθήο ρξήζεο θαη θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. 

 

1.6. Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία 

 

Αληηβηνηηθό. 

 

1.7. Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ 

 

ΤΑΡΓΚΔΤ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Τει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, E-

mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr 

 

1.8. Παπαζκεςαζηήρ 

 

Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία PROEL Δπακ. Γ. Κνξώλεο Α.Δ. 

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΘ Ο ΑΘΕΝΗ  ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

 

2.1. Γενικέρ πληποθοπίερ 

 

Η Fusidic/Target
®
 είλαη αληηβηνηηθό δξαζηηθό θαηά ησλ ζεηηθώλ θαηά Gram κηθξννξγαληζκώλ. 

Οη ζηαθπιόθνθθνη εθείλνη πνπ είλαη αλζεθηηθνί ζηελ πεληθηιίλε είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηε 

Fusidic/Target
®
. 

Η ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ηνπηθά εθαξκνδόκελεο Fusidic/Target
® 

νθείιεηαη 

αθελόο ζηελ έληνλε αληηκηθξνβηαθή ηεο δξάζε ζε κηθξννξγαληζκνύο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ 

mailto:info@targetpharma.gr
http://www.targetpharma.gr/
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εκθάληζε δεξκαηηθώλ ινηκώμεσλ θαη αθεηέξνπ ζηε κνλαδηθή ηθαλόηεηα απηνύ ηνπ αληηβηνηηθνύ 

λα εηζρσξεί ζην αλέπαθν δέξκα. 

 

2.2. Ενδείξειρ 

 

Θεξαπεία ζηαθπινθνθθηθώλ ινηκώμεσλ ηνπ δέξκαηνο θαη δεξκαηηθά απνζηήκαηα. 

 

2.3. Ανηενδείξειρ 

 

Αληελδείθλπηαη αλ είζηε αιιεξγηθνί ζην θoπζηδηθό νμύ θαη ηα άιαηά ηνπ ή αλ έρεηε ινίκσμε από 

αλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο, όπσο ε Pseudomonas aeruginosa. 

 

2.4 Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη 

 

2.4.1. Γενικά 

 

Γελ επηηξέπεηαη ε παξαηεηακέλε ρξήζε γηαηί κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ αλζεθηηθά ζηειέρε 

κηθξνβίσλ. Απαηηείηαη πξνζνρή λα κελ έιζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα ην θάξκαθν. 

 

2.4.2. Ηλικιυμένοι 

 

Ιζρύεη όηη θαη γηα ηνπο ελήιηθεο. 

 

2.4.3. Κύηζη  

 

Η αζθάιεηα θαηά ηελ εγθπκνζύλε δελ έρεη ηεθκεξησζεί. Σπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο πξηλ ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε. 

 

2.4.4. Γαλοςσία 

 

Η αζθάιεηα θαηά ηε γαινπρία δελ έρεη ηεθκεξησζεί. Σπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο πξηλ ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε. 

 

2.4.5. Παιδιά 

 

Σπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο. 

 

2.4.6. Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανημάηυν 

 

Κακία. 

 

2.4.7. Θδιαίηεπερ πποειδοποιήζειρ για ηα πεπιεσόμενα έκδοσα 

 

Κακία. 

 

2.5.   Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ 

 

Κακία. 

 

  



Target Pharma Ltd   PIL_2616101_v. 01 

 3 

2.6. Δοζολογία 

 

Η Fusidic/Target
®
 θξέκα εθαξκόδεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ πάζρεη 2-3 θνξέο ηελ εκέξα γηα πεξίνδν 

όρη κεγαιύηεξε ησλ 7 εκεξώλ. 

 

2.7. Τπεπδοζολογία - Ανηιμεηώπιζη: 

 

Λόγσ ηεο εμσηεξηθήο εθαξκνγήο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ππεξδνζνινγίαο. Σε πεξίπησζε 

θαηάπνζεο εθ ιάζνπο εηδνπνηήζηε ην γηαηξό ζαο. 

Κένηπο Δηληηηπιάζευν Αθηνών, Σηλ.: 210.7793777 

 

2.8. Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ: 

 

Σπάληα ηνπηθέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο πνπ εθδειώλνληαη κε ηνπηθό εξεζηζκό θαη 

δεξκαηηθό εμάλζεκα ζην ζεκείν εθαξκνγήο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε όηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα 

παξαθαινύκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζην ζεξάπνληα ηαηξό ζαο, ή ζην θαξκαθνπνηό ή άιιν 

επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο , ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 

284, 15562, Χνιαξγόο, www.eof.gr). 

 

2.9.  Σι ππέπει να γνυπίζεηε ζηην πεπίπηυζη πος παπαλείταηε να πάπεηε κάποια δόζη 

 

Δάλ πξέπεη λα ιακβάλεηε ην θάξκαθν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη παξαιείςαηε κία δόζε, 

ζα πξέπεη λα ηε ιάβεηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Δάλ εληνύηνηο πιεζηάδεη ε ώξα γηα ηελ επόκελε 

δόζε, ζπλερίζηε θαλνληθά ηελ αγσγή ρσξίο λα ιάβεηε ηε δόζε πνπ παξαιείςαηε. Μελ 

δηπιαζηάδεηε ηηο δόζεηο. 

 

2.10 Σι ππέπει να γνυπίζει ο αζθενήρ για ηην ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ 

 

Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. Σε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή 

έρεη παξέιζεη κελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. 

 

2.11 Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ 

 

Να δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ 25ºC. 

     

2.12 Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών 

 

14-12-2012 

 

http://www.eof.gr/
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3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

 Τν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο 

πξόβιεκα. Γελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηείηε γηα θάπνηα άιιε 

πάζεζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπζεί ην γηαηξό ζαο. 

 Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξόβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξώζηε 

ακέζσο ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ 

ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζηε θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα, κε δηζηάζεηε λα 

δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο από ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ. 

 Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο θαη ηελ πγεία ζαο είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή θάζε 

πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε. 

 Να κε δηαηεξείηε ηα θάξκαθα ζε εξκάξηα ηνπ ινπηξνύ, δηόηη ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα 

αιινηώζνπλ ην θάξκαθν θαη λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ζαο. 

 Να κελ θξαηάηε θάξκαθα πνπ δελ ηα ρξεηάδεζηε πιένλ ή πνπ ήδε έρνπλ ιήμεη. 

 Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θξαηάηε όια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά. 

 

 

4.  ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ 

 

Τν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. 

 

 


