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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

 

Neo-Egmol
® 

2% w/w ζακπνπάλ,   

Ketoconazole 

 

 

1.  ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 

1.1.  Ονομαζία πποφόνηορ 

 

Neo-Egmol
® 

 

 

1.2.  ύνθεζη 

 

Δπαζηική οςζία: Κεηνθνλαδόιε. 

Έκδοσα: Sodium laureth sulfate, Disodium laureth sulfosuccinate, Coconut fatty acid diethanolamide, 

Lauryldimonium hydroxypropyl hydrolyzed collagen, PEG-120 Methyl glucose diolate, Parfum, 

Imidurea, Hydrochloric acid concentrated, Sodium hydroxide, Erythrosine sodium E127 CI 45430, 

Sodium chloride, Water purified. 

 

1.3.  Φαπμακοηεσνική μοπθή 

 

Σάπσλ γηα ην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο (Σακπνπάλ). 

 

1.4.   Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία 

 

Τν θάξκαθν πεξηέρεη 20 mg θεηνθνλαδόιεο αλά g ζακπνπάλ (2%). 

 

1.5.  Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία 

 

Κάζε θνπηί πεξηέρεη θηαιίδην ησλ 60 ml ή 120 ml ή 180 ml κε ζακπνπάλ ρξώκαηνο εξπζξνύ θαη 

θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. 

 

1.6.  Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία 

 

Αληηκπθεηηαζηθό γηα ηνπηθή ρξήζε. 

 

1.7.  Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ 

 

ΤΑΡΓΚΔΤ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 10431 Αζήλα, Tει. 210 5224830, Φαμ 210 5224838, E-mail: 

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

 

1.8.  Παπαζκεςαζηέρ 

 

MEDICHROM Α.Δ. 

 

 

2.  ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο 

ΓΘΑΣΡΟ Α 

 

2.1.  Γενικέρ πληποθοπίερ 

 

Τν Neo-Egmol
® 

είλαη θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο απνιέπηζεο θαη ηνπ θλεζκνύ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε πηηπξίδα θαη ησλ κνιύλζεσλ ηνπ δέξκαηνο ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο (π.ρ. 

πνηθηιόρξνπο πηηπξίαζε) από κύθεηεο θαη δπκνκύθεηεο.  

 

mailto:info@targetpharma.gr
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2.2.  Ενδείξειρ 

 

Θεξαπεπηηθή αγσγή θαη πξνθύιαμε ζνβαξνύ βαζκνύ πηηπξίαζεο ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο 

(πηηπξίδα). 

 

2.3.  Ανηενδείξειρ 

Με ρξεζηκνπνηείηε ζακπνπάλ θεηνθνλαδόιεο, αλ έρεηε επαηζζεζία ζε απηό. 

Τα ζπκπηώκαηα ηεο επαηζζεζίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ θλεζκό θαη εξπζξόηεηα ηνπ δέξκαηνο πνπ 

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζακπνπάλ. 

 

2.4.  Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη 

 

2.4.1. Γενικά 

 

-  Όπσο κε άιια ζακπνπάλ, απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. Αλ παξόια απηά ζπκβεί, μεπιύλεηε 

ηα κάηηα κε λεξό. 

- Η πηηπξίδα γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην Neo-Egmol
®
, ζπλνδεύεηαη ζπλήζσο από πηώζε ησλ 

καιιηώλ. Απηό κπνξεί επίζεο, λα εκθαληζζεί κε ηε ρξήζε ηνπ Neo-Egmol
®
 όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο. 

- Με ρξεζηκνπνηείηε ην ζακπνπάλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ρσξίο ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ζαο. 

-  Μπνξεί λα παξαηεξεζεί εξεζηζκόο όηαλ ην ζακπνπάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπγρξόλσο ή ακέζσο κεηά 

από καθξνρξόληα ζεξαπεία κε ηνπηθά θνξηηθνζηεξνεηδή (βι. 2.5). 

 

2.4.2.  Ηλικιυμένοι 

 

Ιζρύεη όηη θαη γηα ηνπο ελήιηθεο. 

 

2.4.3.  Κύηζη 
 

Mε ρξεζηκνπνηείηε ζακπνπάλ θεηνθνλαδόιεο
 
αλ είζαζηε έγθπνο. 

 

2.4.4.  Γαλοςσία 

 

Mε ρξεζηκνπνηείηε ζακπνπάλ θεηνθνλαδόιεο
 
αλ ζειάδεηε.  

 

2.4.5. Παιδιά 
 

Mε ρξεζηκνπνηείηε ην ζακπνπάλ
 
ζε παηδηά θάησ ησλ 15 εηώλ ρσξίο ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ. 

 

2.4.6.  Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ 

 

Γελ εθαξκόδεηαη.  

 

2.4.7. Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηα πεπιεσόμενα έκδοσα 

 

Γελ εθαξκόδεηαη. 

 

2.5.  Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ 

 

Koξηηθνζηεξνεηδή (θάξκαθα ηύπνπ θνξηηδόλεο) ζε θξέκα, ινζηόλ: 

Aλ ρξεζηκνπνηείηε ηέηνηα θάξκαθα, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ακέζσο ηελ αγσγή κε Neo-Egmol
®
, 

αιιά κε δηαθόςεηε ηε ρξήζε ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ από ηε κία κέξα ζηελ άιιε. Τν δέξκα ζαο 

κπνξεί λα αληηδξάζεη κε εξπζξόηεηα θαη θλεζκό. 

 

Σπλερίζηε ηε ζεξαπεία ζαο κε ηα θνξηηθνζηεξνεηδή σο εμήο: 

-  Δθαξκόζηε ηηο ίδηεο πνζόηεηεο γηα 1 εβδνκάδα, πνιιέο ώξεο πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζακπνπάλ. 
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-  Σηαδηαθά ειαηηώζηε ηε ζπρλόηεηα ζε κία πεξίνδν 2-3 εβδνκάδσλ. 

-  Καηόπηλ δηαθόςηε ηε ρξήζε ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ ηειείσο. 

 

Αλ έρεηε ακθηβνιία ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

2.6. Δοζολογία - Σπόπορ σοπήγηζηρ:  

 

Θεπαπεςηική αγωγή 

- Γύν θνξέο ηελ εβδνκάδα επί 2-4 εβδνκάδεο. 

  

Πποθύλαξη 

- Μία θνξά θάζε 1 ή 2 εβδνκάδεο. 

 

Οδηγίερ σπήζηρ 

1. Βξέρνληαη ηα καιιηά. 

2. Χξεζηκνπνηείηαη επαξθήο πνζόηεηα ζακπνπάλ γηα λα παξαρζεί πινύζηνο αθξόο. 

3. Γίλεηαη ειαθξό καζάδ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ θεθαιηνύ θαη αθήλεηαη λα δξάζεη 3-5 ιεπηά. 

4. Ξεπιέλνληαη ηα καιιηά. 

 

2.7.  Τπεπδοζολογία - Ανηιμεηώπιζη: 

 

Τπραία θαηάπνζε ζακπνπάλ θεηνθνλαδόιεο
 
ζπλήζσο δελ απνηειεί ζνβαξό γεγνλόο, αιιά παξόια 

απηά ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο ή ηειεθσλήζηε ζην Κένηπο Δηληηηπιάζευν Αθηνών, Τει: 

210.7793777. 

 

Πληποθοπίερ για ηο γιαηπό ζε πεπίπηωζη ςπεπδοζολογίαρ: 

- Σε πεπίπηωζη ηςσαίαρ ςπεπδοζολογίαρ, μόνο ςποζηηπικηικά μέηπα μποπούν να ληθθούν. 

- Για να αποθεςσθεί η αποππόθηζη, δεν ππέπει να πποκληθεί έμεηορ ούηε να εθαπμοζηεί γαζηπική 

πλύζη. 

 

2.8.   Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ: 
 

Μπνξεί λα εκθαληζζεί ηνπηθά αίζζεζε θαύζνπ, θλεζκόο (θαγνύξα) θαη ιηπαξόηεηα ή μεξόηεηα ησλ 

καιιηώλ. Δπίζεο κπνξεί λα πξνθιεζεί δεξκαηίηηδα εμ επαθήο, νπόηε πξέπεη λα δηαθνπεί ακέζσο ε 

εθαξκνγή ηνπ ζακπνπάλ. Σπλήζσο ζε αζζελείο κε γθξίδα καιιηά ή ζε καιιηά όπνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ρεκηθά πξντόληα π.ρ. ζην θνκκσηήξην γηα μάλζεκα, πεξκαλάλη, θ.ιπ., κπνξνύλ λα 

παξνπζηάζνπλ απνρξσκαηηζκό.  

 

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 γνυπίζει ο αζθενήρ ζε πεπίπηυζη πος παπαλείτει να πάπει κάποια δόζη: 

 

Γελ εθαξκόδεηαη. 

 

2.10. Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ: 

 

Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη ζηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. 

Αλ απηή ε εκεξνκελία έρεη παξέιζεη, λα κε ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν. 

 

2.11.  Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ: 

Να θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ 25˚C. 

 

2.12.  Ημεπομηνία 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 ην 

γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζην 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 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 ρξεηάδεζζε πιένλ ή πνπ ήδε έρνπλ ιήμεη. 

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

 

 

 

4.  ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ 

 

Γελ απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή. 


