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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
Salicylic/Target®
10% Γεξκαηηθό δηάιπκα
Salicylic acid
1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
1.1.

ΕΜΠΟΡΘΚΗ ΟΝΟΜΑΘΑ

Salicylic/Target® 10% Γεξκαηηθό δηάιπκα.
1.2.

ύνθεζη

Σα 100 g δηαιύκαηνο πεξηέρνπλ 10 g ζαιηθπιηθνύ νμένο.
Έκδοσα: Propylene glycol octanoate/decanoate, Propylene glycol.
1.3.

Φαπμακοηεσνική μοπθή

Γεξκαηηθό δηάιπκα.
1.4.

Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία:

To 1 g δηαιύκαηνο πεξηέρεη 100 mg ζαιηθπιηθνύ νμένο.
1.5.

Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία

Χάξηηλν θνπηί πνπ πεξηέρεη έλα θηαιίδην ησλ 100 ml θαη πώκα κε εμάξηεκα ρνξήγεζεο (ξύγρνο) θαη
θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
1.6.

Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία

Αληηςσξηαζηθό.
1.7.

Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ

ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει.: 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 ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο
ΓΘΑΣΡΟ Α

2.1.

Γενικέρ πληποθοπίερ

2.2.

Ενδείξειρ

Αξρηθή ζεξαπεία ήπηαο έσο κέηξηαο βαξύηεηαο ςσξίαζεο ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο.
2.3.

-

Ανηενδείξειρ
Δπαηζζεζία ζην ζαιηθπιηθό νμύ θαη ζηα ζαιηθπιηθά άιαηα ή ζε έλα από ηα έθδνρα ηνπ
Salicylic/Target®.
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Δγθπκνζύλε.
Νενγλά, βξέθε θαη παηδηά θάησ από 12 ρξόλσλ.
Αζζελείο κε πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ θαη αλεπάξθεηα ήπαηνο. Οη αζζελείο κε
πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ έλα πξντόλ κε κεησκέλε
πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθό ζπζηαηηθό.
Σν Salicylic/Target® δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κε ζηαζεξνπνηεκέλεο θαη ζε
θιεγκνλώδεηο νμείεο κνξθέο ςσξίαζεο, όπνπ ε επηδεξκίδα είλαη ζεξκή, πξνθαιεί θλεζκό θαη
ρεηξνηεξεύεη ζηνλ ήιην.

2.4.

Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη

2.4.1.

Γενικά

Η κέγηζηε εκεξήζηα δόζε ελειίθσλ ησλ 2 g ζαιηθπιηθνύ νμένο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηεο κίαο εβδνκάδαο.
Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε επαθή ηνπ δηαιύκαηνο κε ηα κάηηα, ηε κύηε, ηνπο βιελλνγόλνπο θαη ην πγηέο
δέξκα. Δηδηθή θξνληίδα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηά ηε ζεξαπεία ειηθησκέλσλ πξνο απνθπγή
ζπζηεκαηηθήο δξάζεο ηνπ ζαιηθπιηθνύ νμένο.
2.4.2.

Υπήζη καηά ηην εγκςμοζύνη και ηο θηλαζμό

Εγκσμοζύνη
ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ ηξηκήλνπ:
Η αζθάιεηα ηνπ Salicylic/Target® ζηηο εγθύνπο δελ έρεη απνδεηρζεί. Γηα απηό ε ρξήζε ηνπ
Salicylic/Target® πξέπεη λα απνθεύγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ ηξηκήλνπ ηεο
εγθπκνζύλεο.
ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηεο εγθπκνζύλεο, όινη νη αλαζηνιείο
ζύλζεζεο
πξνζηαγιαλδηλώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζαιηθπιηθνύ νμένο πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ
θαξδηνπλεπκνληθή θαη λεθξηθή ηνμηθόηεηα ζηα έκβξπα. ην ηέινο ηεο εγθπκνζύλεο, αηκνξξαγία
παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηε κεηέξα θαη ζην παηδί.
Δπνκέλσο, ην Salicylic/Target® αληελδείθλπηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηεο
εγθπκνζύλεο.
Περίοδος θηλαζμού:
Μεηά ηελ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε, ην ζαιηθπιηθό νμύ εκθαλίδεηαη ζην κεηξηθό γάια ζε ρακειέο
ζπγθεληξώζεηο. Δληνύηνηο, ην Salicylic/Target® κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζειαζκνύ, αιιά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο.
2.4.3.

Υπήζη ζηα παιδιά

Σν Salicylic/Target® δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε λενγλά, βξέθε θαη παηδηά θάησ από 12 ρξόλσλ.
2.4.4.

Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανημάηων

Γελ εθαξκόδεηαη.
2.4.5.

Θδιαίηεπερ πποειδοποιήζειρ για ηα πεπιεσόμενα έκδοσα

Γελ εθαξκόδεηαη.
2.5.

Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ

Σν ζαιηθπιηθό νμύ κπνξεί λα εληζρύζεη ηε δηείζδπζε (απνξξόθεζε) άιισλ ηνπηθά εθαξκνδνκέλσλ
θαξκάθσλ θαη δε ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε άιια ηνπηθήο εθαξκνγήο θαξκαθεπηηθά πξντόληα ζην
ηξηρσηό ηεο θεθαιήο. Σν ζπζηεκαηηθά απνξξνθώκελν ζαιηθπιηθό νμύ κπνξεί λα απμήζεη ηελ
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ηνμηθόηεηα ηεο methotrexate θαη λα εληζρύζεη ηελ ππνγιπθαηκηθή δξάζε ησλ ζνπιθνλπινπξηώλ. Σν
ζαιηθπιηθό νμύ είλαη αζύκβαην κε δηάθνξα δξαζηηθά θαη κε δξαζηηθά ζπζηαηηθά, ηα νπνία κπνξνύλ
λα επεξεάζνπλ ηελ απνδέζκεπζε δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ.
ε απηά πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ νπζίεο: acriflavine salts, lead salts, camphor, chloral hydrate,
iron salts, ethacridine salts, gelatin, iodine, iodide, iodoform, beta-naphthol, polyethylene glycol,
resorcinol, zinc oxide.
2.6.

Δοζολογία και ηπόπορ σοπήγηζηρ

8-10 ml Salicylic/Target® επαιείθνληαη ζε ιεπηή επίζηξσζε ζην ζηεγλό δέξκα ηνπ ηξηρσηνύ ηεο
θεθαιήο ρξεζηκνπνηώληαο ην εμάξηεκα ρνξήγεζεο.
Η δηάξθεηα εθαξκνγήο είλαη από 10 έσο 30 ιεπηά θαη κεηά ην δηάιπκα μεπιέλεηαη κε δεζηό λεξό.
Σν Salicylic/Target® επαιείθεηαη δύν έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, αιιά όρη ζε ζπλερόκελεο
εκέξεο. Η ζεξαπεία ζπλήζσο δηαξθεί 3 έσο 4 εβδνκάδεο. Γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο απνθαζίδεη ν
γηαηξόο.
Η κέγηζηε δόζε ησλ 2 g ζαιηθπιηθνύ νμένο ηελ εκέξα δελ πξέπεη λα επαιείθεηαη γηα δηάζηεκα
κεγαιύηεξν ηεο κίαο εβδνκάδαο.
Σν δηάιπκα επαιείθεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εμαξηήκαηνο ρνξήγεζεο.
Πξέπεη λα πξνζέμεηε ώζηε ην δηάιπκα Salicylic/Target® λα κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα θαη ηε
ξηληθή θνηιόηεηα.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνζέμεηε λα κελ ηξέμεη θάησ από ην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο.
Μεηά ηε ζεξαπεία ην δηάιπκα απνκαθξύλεηαη μεπιέλνληαο κε δεζηό λεξό. ηε ζπλέρεηα, ηα καιιηά
ινύδνληαη κε έλα ήπην ζακπνπάλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επαθή ππνιεηκκάησλ ηνπ
δηαιύκαηνο κε ηα κάηηα, πξέπεη είηε ηα κάηηα λα είλαη θιεηζηά είηε ην θεθάιη λα έρεη θιίζε πξνο ηα
πίζσ.
2.7.

Τπεπδοζολογία - Ανηιμεηώπιζη

ε ηνπηθέο εθαξκνγέο ηνπ ζαιηθπιηθνύ νμένο, ηα επίπεδά ηνπ ζηνλ νξό ζπάληα ππεξβαίλνπλ ηηο
ζπγθεληξώζεηο ησλ 5 κg/ml θαη ζπλήζσο δελ αλακέλεηαη ηνμηθόηεηα από ζαιηθπιηθά άιαηα.
Πξόθιεζε ηνμηθώλ ζπκπησκάησλ απαηηεί απνξξόθεζε κε ζπγθεληξώζεηο ζηνλ νξό πάλσ από 300
κg/ml. Πξώηκα ζπκπηώκαηα είλαη εκβνέο ώησλ, εκβνέο κε θώθσζε, ξηλνξξαγία, λαπηία έκεηνο,
επαηζζεζία θαη μεξόηεηα ησλ βιελλνγόλσλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε ζεξαπεία πξέπεη λα δηαθνπεί
ακέζσο.
Κένηπο Δηληηηπιάζεων Αθηνών, Σηλ.: 210.7793777.
2.8.

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ

α) Οη πην ζπρλά αλαθεξζείζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη αίζζεκα θαύζνπ (40%) θαη θλεζκόο
(16%), αθνινπζνύκελα από μεξόηεηα (2%) θαη κείσζε ηεο ειαζηηθόηεηαο (2%) ζην ηξηρσηό
δέξκα ηεο θεθαιήο.
β) Η εκθάληζε ηνπηθώλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ εμεηάζζεθε ζε κία 4 εβδνκάδσλ ηπραηνπνηεκέλε,
δηπιή-ηπθιή, ζπγθξηηηθή, πνιπθεληξηθή κειέηε ην 1993, ε νπνία δηεμήρζε κε 50 αζζελείο πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ ην πξσηόηππν ζθεύαζκα θαη 51 αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ έλα πξντόλ
αλαθνξάο κε 10% ζαιηθπιηθό νμύ.
Πνιύ ζπρλά (>1/10):
Αίζζεκα λπγκνύ (stinging), θλεζκόο.
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πρλά (>1/100, <1/10)
Ξεξόηεηα, κείσζε ειαζηηθόηεηαο επηδεξκίδαο.
γ) Αίζζεκα θαύζνπ θαη θλεζκόο αξρίδνπλ ζρεδόλ κέζα ζε 10 ιεπηά κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
Salicylic/Target® θαη δηαξθνύλ θαλνληθά 1-2 ώξεο. πλήζσο απηέο νη αληηδξάζεηο είλαη ήπηεο,
αιιά ζε πνζνζηό 4% είλαη ζνβαξέο θαη καθξάο δηάξθεηαο.
Δάλ ππάξρεη παξαηεηακέλν θαη έληνλν αίζζεκα θαύζνπ, πξέπεη λα κεησζεί ν ρξόλνο επαθήο.
Καλνληθά ην αίζζεκα απηό εμαθαλίδεηαη κέζα ζε ιίγεο κέξεο θαη ε ζεξαπεία κπνξεί λα ζπλερηζζεί.
ε αθξαίεο πεξηπηώζεηο πηζαλόλ λα είλαη αλαγθαία ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο.
δ) ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ αιιεξγία εμ επαθήο ιόγσ ηνπ ζαιηθπιηθνύ
νμένο ή θάπνηνπ από ηα έθδνρα.
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).
Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποϊόνηορ

2.9.

Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη γξακκέλε πάλσ ζηελ εηηθέηα ηεο θηάιεο θαη ζην θνπηί ζπζθεπαζίαο. Μελ
ην ρξεζηκνπνηείηε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή.
2.10.

Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποϊόνηορ

Να δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ 25ºC.
2.11. Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών:
14/12/2012.
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 ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε 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 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 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.
ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ

Σν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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