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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
Mometasone/Target®
0,1% w/w θξέκα & 0,1% w/w δεξκαηηθό δηάιπκα
Mometasone furoate

1.

ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1.1. Ονομαζία:
Mometasone/Target
1.2.

ύνθεζη

Δπαζηική οςζία: Mometasone furoate.
Έκδοσα:
α) Κξέκα: White soft paraffin, White beeswax, Propylene glycol monostearate, Stearyl alcohol θαη
Ceteareth-20, Hexylene glycol, Aluminium starch octenylsuccinate, Titanium dioxide CI 77891 E171,
Phosphoric acid, Water purified.
β) Γηάιπκα: Isopropanol, Propylene glycol, Hyprolose, Sodium phosphate monobasic monohydrate,
Phosphoric acid, Water purified.
1.3.

Φαπμακοηεσνική μοπθή

α) Κξέκα.
β) Γεξκαηηθό δηάιπκα.
1.4.

Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηικά ζςζηαηικά

α) Κάζε g θξέκαο πεξηέρεη 1 mg Mometasone furoate.
β) Κάζε ml δεξκαηηθνύ δηαιύκαηνο πεξηέρεη 1 mg Mometasone furoate.
1.5.

Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία

α) Κξέκα: θάζε θνπηί πεξηέρεη ζσιελάξην ησλ 15 g ή ησλ 25 g θαη θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
β) Γηάιπκα: θάζε θνπηί πεξηέρεη θηαιίδην ησλ 20 ml ή ησλ 30 ml θαη θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
1.6.

Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία

Κνξηηθνζηεξνεηδέο (ATC: D07AC13).
1.7. Τπεύθςνορ Κςκλοθοπίαρ
ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, E-mail:
info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr
1.8.

Παπαζκεςαζηήρ:

Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία PROEL Δπακ. Γ. Κνξώλεο Α.Δ.
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2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΘ Ο ΑΘΕΝΗ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
2.1.

Γενικέρ πληποθοπίερ

Σν mometasone furoate, έλα ζπλζεηηθό θνξηηθνζηεξνεηδέο, έρεη αληηθιεγκνλώδεηο, αληηθλεζκώδεηο θαη
αγγεηνζπζπαζηηθέο ηδηόηεηεο.
2.2.

Ενδείξειρ

Σν Mometasone/Target (θξέκα θαη δηάιπκα) ελδείθλπηαη γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ θιεγκνλσδώλ θαη
θλεζκσδώλ εθδειώζεσλ ησλ δεξκαηνπαζεηώλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θνξηηθνζηεξνεηδή, όπσο είλαη ε
ςσξίαζε θαη ε αηνπηθή δεξκαηίηηδα.
Σν Mometasone/Target δηάιπκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο αιινηώζεηο ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο.
2.3.

Ανηενδείξειρ

Σν Mometasone/Target (θξέκα θαη δηάιπκα) αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ έρνπλ εθδειώζεη
επαηζζεζία ζην mometasone furoate, ζε άιια θνξηηθνζηεξνεηδή ή ζε νπνηνδήπνηε από ηα ζπζηαηηθά
απηώλ ησλ πξντόλησλ.
Σα ηνπηθά ζθεπάζκαηα θνξηηθνζηεξνεηδώλ δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πεξίπησζε
αδηάγλσζηεο δεξκαηνπάζεηαο. Αθόκε, ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηνπο ζε πεξηπηώζεηο αθκήο,
πεξηζηνκαηηθήο δεξκαηίηηδαο, ζε άηνλα έιθε, αιιά θαη ζε εγθαύκαηα, επεηδή παξεκπνδίδνπλ ηελ
επνύισζε.
2.4.

Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη

2.4.1 Γενικά
Αλ κε ηε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ παξνπζηαζηεί εξεζηζκόο ή επαηζζεηνπνίεζε, ε αγσγή ζα πξέπεη λα
δηαθνπεί θαη λα αξρίζεη ε θαηάιιειε ζεξαπεία. Να απνθεύγεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο κε ηε
κέζνδν ηεο ζηεγαλήο επηδέζεσο.
Παξνπζία ινηκώμεσο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θαηάιιεινο αληηκπθεηηαζηθόο ή
αληηκηθξνβηαθόο παξάγνληαο. Αλ δελ εκθαληζζεί γξήγνξα ηθαλνπνηεηηθή αληαπόθξηζε, ζα πξέπεη λα
δηαθνπεί ην θνξηηθνζηεξνεηδέο κέρξη λα ειεγρζεί θαηάιιεια ε ινίκσμε.
Οπνηαδήπνηε από ηηο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί κε ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ
θνξηηθνζηεξνεηδώλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαζηνιήο ησλ επηλεθξηδίσλ, κπνξεί επίζεο λα
παξνπζηαζηεί κε ηα ηνπηθά θνξηηθνζηεξνεηδή, ηδηαίηεξα ζε βξέθε θαη παηδηά.
Η ζπζηεκαηηθή απνξξόθεζε ησλ ηνπηθώλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ ζα απμεζεί αλ ππνβάιινληαη ζε αγσγή
εθηεηακέλεο επηθάλεηεο ηνπ ζώκαηνο, ή αλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο ζηεγαλήο επηδέζεσο. ε απηέο
ηηο πεξηπηώζεηο ή όηαλ πξνβιέπεηαη καθξνρξόληα ζεξαπεία πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο
πξνθπιάμεηο, ηδηαίηεξα ζηα βξέθε θαη ηα παηδηά. Δπεηδή νη παηδηαηξηθνί αζζελείο έρνπλ κεγαιύηεξν ιόγν
επηθάλεηαο ζώκαηνο σο πξνο βάξνο ζώκαηνο, νη αζζελείο απηνί δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν από ηνπο
ελειίθνπο λα παξνπζηάζνπλ θαηαζηνιή ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ ή ζύλδξνκν
Cushing πνπ λα νθείιεηαη ζηε ρξήζε ηνπηθώλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ.
Η ρξήζε ηνπηθώλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ ζηα παηδηά πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ειάρηζηε πνζόηεηα πνπ
θέξλεη ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα. Η ρξόληα ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
αλάπηπμε ησλ παηδηώλ.
Σν Mometasone/Target (θξέκα θαη δηάιπκα) δελ πξννξίδεηαη γηα νθζαικηθή ρξήζε.
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2.4.2 Κύηζη
Δπεηδή ε αζθάιεηα ηεο ρξήζεσο ηνπ θαξκάθνπ ζηηο εγθύνπο δελ έρεη απνδεηρζεί, ηα ηνπηθά
θνξηηθνζηεξνεηδή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο κόλν αλ ην δπλεηηθό
όθεινο δηθαηνινγεί ηνπο δπλεηηθνύο θηλδύλνπο γηα ην έκβξπν. Σα θάξκαθα απηήο ηεο θαηεγνξίαο δε
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ή γηα παξαηεηακέλεο πεξηόδνπο ζηηο εγθύνπο.
2.4.3 Γαλοςσία
Γελ είλαη γλσζηό αλ ε ηνπηθή ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθή
ηνπο απνξξόθεζε ζε ηέηνηεο πνζόηεηεο ώζηε λα αληρλεύνληαη ζην κεηξηθό γάια. Σα ζπζηεκαηηθώο
ρνξεγνύκελα θνξηηθνζηεξνεηδή εθθξίλνληαη ζην κεηξηθό γάια ζε πνζόηεηεο πνπ δελ είλαη πηζαλόλ λα
είλαη επηβιαβείο γηα ην βξέθνο.
Δληνύηνηο, ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη αλ ζα δηαθνπεί ν ζειαζκόο ή ην θάξκαθν, ιακβάλνληαο ππόςε ηε
ζεκαζία πνπ έρεη ην θάξκαθν γηα ηε κεηέξα.
2.4.4 Παιδιά
Δπεηδή νη παηδηαηξηθνί αζζελείο έρνπλ κεγαιύηεξν ιόγν επηθάλεηαο ζώκαηνο σο πξνο βάξνο ζώκαηνο, νη
αζζελείο απηνί δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν από ηνπο ελειίθνπο λα παξνπζηάζνπλ θαηαζηνιή ηνπ
άμνλα ππνζαιάκνπ-θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ ή ζύλδξνκν Cushing πνπ λα νθείιεηαη ζηε ρξήζε ηνπηθώλ
θνξηηθνζηεξνεηδώλ.
Η ρξήζε ηνπηθώλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ ζηα παηδηά πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ειάρηζηε πνζόηεηα πνπ
θέξλεη ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα. Η ρξόληα ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
αλάπηπμε ησλ παηδηώλ.
2.4.5 Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανημάηυν
Κακία γλσζηή.
2.4.6 Θδιαίηεπερ πποειδοποιήζειρ για ηα πεπιεσόμενα έκδοσα
Γελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ην πξντόλ ζε αζζελείο πνπ έρνπλ εθδειώζεη θαηά ην παξειζόλ επαηζζεζία ζε
θάπνην από ηα πεξηερόκελα έθδνρα.
2.5

Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ

Κακία γλσζηή.
2.6

Δοζολογία

Έλα ιεπηό ζηξώκα Mometasone/Target θξέκα ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζηηο πξνζβεβιεκέλεο
πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο κία θνξά ηελ εκέξα.
Δθαξκόζηε ιίγεο ζηαγόλεο (4-6) Mometasone/Target δηάιπκα ζηηο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο ηνπ
δέξκαηνο ή ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο κία θνξά ηελ εκέξα θαη ηξίςηε απαιά θαη πνιύ θαιά κέρξη λα
απνξξνθεζεί ην θάξκαθν.
2.7 Τπεπδοζολογία-Ανηιμεηώπιζη
πκπηώκαηα: Η ππεξβνιηθά παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπηθώλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ κπνξεί λα θαηαζηείιεη ηε
θινηνεπηλεθξηδηαθή ιεηηνπξγία κε απνηέιεζκα δεπηεξνπαζή θινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα.
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Αγσγή: Δλδείθλπηαη ε θαηάιιειε αγσγή. Σν νμέα ππεξθνξηηθνεηδηθά ζπκπηώκαηα είλαη νπζηαζηηθά
αλαηάμηκα. Αλ ρξεηαζηεί, αληηκεησπίζηε ηε δηαηαξαρή ησλ ειεθηξνιπηώλ. ηηο πεξηπηώζεηο ρξόληαο
ηνμηθόηεηαο ζπληζηάηαη ε αξγή δηαθνπή ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ.
Σηλ. Κένηπος Δηληηηπιάζευν: 210 7793777, Αθήνα.
2.8

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ

ηηο ηνπηθέο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πνιύ ζπάληα κε ηελ θξέκα πεξηιακβάλνληαη
παξαηζζεζίεο, θλεζκόο θαη ζεκεία αηξνθίαο ηνπ δέξκαηνο.
ηηο ηνπηθέο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο πνπ ζπαλίσο αλαθέξνληαη κε ην δηάιπκα πεξηιακβάλνληαη θαύζνο
ηνπ δέξκαηνο, ζπιαθίηηδα, αθκνεηδή εμαλζήκαηα, θλεζκόο θαη ζεκεία αηξνθίαο ηνπ δέξκαηνο.
Οη παξαθάησ ηνπηθέο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο έρνπλ αλαθεξζεί ζπαλίσο κε ηε ρξήζε άιισλ ηνπηθώλ
θνξηηθνζηεξνεηδώλ: εξεζηζκόο, ππεξηξίρσζε, ππνκειάγρξσζε, πεξηζηνκαηηθή δεξκαηίηηδα, αιιεξγηθή
δεξκαηίηηδα εμ επαθήο, απίζρλαλζε ηνπ δέξκαηνο, δεπηεξνπαζήο ινίκσμε, γξακκνεηδείο ξαβδώζεηο θαη
ηδξώα.
ε 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 γνυπίζει ο αζθενήρ ζε πεπίπηυζη πος παπαλείτει να πάπει κάποια δόζη

Δάλ παξαιείςεηε λα πάξεηε κηα δόζε, ζα πξέπεη λα ηελ πάξεηε ην ηαρύηεξν δπλαηόλ. Αλ όκσο πιεζηάδεη
ε ώξα γηα ηελ επόκελε δόζε, κελ πάξεηε ηε δόζε πνπ παξαιείςαηε αιιά ζπλερίζηε θαλνληθά ηε
ζεξαπεία.
2.10 Σι ππέπει να γνυπίζει ο αζθενήρ για ηην ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ
Η εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο αλαγξάθεηαη ζηελ εζσηεξηθή θαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία. Αλ ε
εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη, δελ πξέπεη λα θάλεηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο.
2.11 Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ:
Να δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 25ºC.
2.12 Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών:
14-12-2012
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ









4.

Σν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα.
Γελ πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηείηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε, ρσξίο
πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξό ζαο.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξόβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξώζηε ην
γηαηξό 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 αζθάιεηα 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 έρνπλ ήδε ιήμεη.
Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θξαηάηε όια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά.
ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ

Σν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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