SERODERM POMAD
Formülü:
Seroderm Pomad % 0.1 Betametazon (17-valerat ş
eklinde) içerir.
Farmakolojik Özellikleri:
Farmakodinamik Özellikleri:
Betametazon antienflamatuar, antipruritik ve vazokonstriktif etkili topikal bir
kortikosteroiddir. Alerjik durumları
n tedavisinde, alerjik cevapla ilgili mast hücreleri ve
eozinofiller gibi bazıhücre tiplerinin alerjik cevapları
nıazaltı
rlar. Antienflamatuar etkilerini
lökositik asit hidrolazları
n salı
mı
nıazaltarak, makrofajları
n enflamasyon yerinde birikmesini
önleyerek, lökositlerin kapiller duvarı
na yapı
ş
ması
nıengelleyerek, kapiller membranı
n
geçirgenliğini ve buna bağlıödemi önleyerek, histamin ve kinin salı
mı
nıinhibe ederek ve
skar doku oluş
umunu engelleyerek gösterirler.
Farmakokinetik Özellikleri:
Betametazon stratum corneumdan absorbe olur. Deride terleme veya ı
sıartı
ş
ıilacı
n
absorpsiyonunu arttı
rı
r. Oklüzif örtü kullanı
larak derinin terlemesi suretiyle ilacı
n
absorpsiyonu arttı
rı
labilir. Topikal olarak uygulanan betametazon ciltte metabolize edilir.
Endikasyonları
:
Kaş
ı
ntı
lı
, iltihabi ve alerjik dermatozlarda, psoriasis, çocuk ekzemaları
, kontakt ekzema, liken
ruber planus, fiziksel etkilere bağlıdermatitis ve güneşyanı
kları
, ürtiker, böcek sokmaları
,
seboreik dermatitis, anogenital ve senil pruritus, numular ekzema tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları
:
Pomadı
n içerdiği maddeye karş
ıaş
ı
rıduyarlı
lı
ğıolanlarda, derinin virüs enfeksiyonları
(herpes, suçiçeği gibi), bakteri ve mantarları
n neden olduğu primer enfekte cilt lezyonları
,
rosacea, akne vulgaris, perioral dermatit, perianal ve genital pruritusta, 1 yaş
ı
n altı
ndaki
çocuklarda kullanı
lmamalı
dı
r.
Uyarı
lar / Önlemler:
12 yaş
ı
n altı
ndaki çocuklarda kullanı
mıile ilgili yeterli çalı
ş
ma yapı
lmadı
ğı
ndan bu yaş
ı
n
altı
ndaki çocuklarda kullanı
mıtavsiye edilmez. Özellikle çocuklarda büyüklere oranla deri
daha ince olduğundan lokal kortikosteroidlerin absorpsiyonu daha yüksektir. Çocuklarda lokal
kortikosteroidlerin sistemik absorpsiyonuna bağlıolarak adrenal baskı
, Cushing sendromu,
büyüme gecikmesi görülebileceğinden dikkatli kullanı
lmalı
dı
r. Göze tatbik edilmez. Göz
kapakları
na uygulanı
rken glokoma neden olabileceğinden göz içine kaçmaması
na dikkat
edilmelidir. Deri kan dolaş
ı
mıdüş
ük olan hastalarda dikkatli kullanı
lmalı
dı
r. Deride irritasyon
veya kontakt dermatit meydana gelmiş
se tedavi kesilmelidir.
Gebelikte kullanı
mı(Kategori C): Lokal kortikosteroidlerin gebelikte kullanı
mıile ilgili
olarak yapı
lmı
şyeterli kontrollü çalı
ş
malar yoktur. Tı
bbi zorunluluk dı
ş
ı
nda gebelikte
kullanı
lmamalı
dı
r.
Laktasyonda kullanı
mı
: Lokal kortikosteroidlerin anne sütüne geçip geçmediğ
i
bilinmemekle birlikte insanlarda herhangi bir problem bildirilmemiş
tir. Süt veren anneler
emzirmeden önce ilacısürmemelidir.
Araç ve makina kullanmaya etkisi: Yoktur.

Yan Etkiler / Advers Etkiler:
Yüksek derecede aktif kortikosteroidlerin lokal olarak uzun süreli ve yoğ
un kullanı
mı
nda,
özellikle oklüzyon tedavisi yapı
ldı
ğı
nda veya intertriginöz bölgelere uygulandı
ğı
nda kaş
ı
ntı
,
alerjik dermatit, kontakt dermatit, ciltte kı
zarı
klı
k ve döküntü, folikülit, furonküloz,
vezikülasyon, hiperestezi, ciltte incelme, çizgilenme, cilt yüzeyine yakı
n kan damarları
nı
n
geniş
lemesi gibi atrofik değiş
iklikler görülebilir. Diğ
er bütün lokal kortikosteroidlerde olduğu
gibi uzun süreli ve yoğun kullanı
mı
nda sistemik absorpsiyon sonucu hiperkortisizm belirtileri
görülebilir. Bu etki özellikle bebeklerde ve çocuklarda oklüzyon tedavisi uygulandı
ğı
na daha
çok görülebilir. Bebek bezleri oklüzif örtü etkisi yapabilir.
BEKLENMEYEN Bİ
R ETKİGÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İ
laç Etkileş
imleri:
Bilinen bir etkileş
imi yoktur.
Kullanı
m Şekli ve Dozu:
Seroderm Pomad, doktor tarafı
ndan baş
ka ş
ekilde önerilmediğ
i takdirde:
Hasta deriye iyileş
me görülene kadar günde 2-3 defa yeterli miktarda sürülür. İ
yileş
menin
devamı
nısağlamak için takiben günde 1 defa veya daha az sı
klı
kta sürülür. Psoriasis gibi
dirençli lezyonlarda ilaç sürülen bölge hava geçirmeyen oklüzif örtü ile kapatı
lı
rsa sonuç daha
baş
arı
lıolur.
Doz Aş
ı
mıve Tedavisi:
Seroderm Pomad ile doz aş
ı
mıihtimali pek olmamakla birlikte, kronik aş
ı
rıdozaj veya yanlı
ş
kullanı
m sonucu hiperkortisizm belirtileri görülebilir. Bu durumda lokal kortikosteroid
kullanı
mı
na ara verilmelidir.
Saklama Koş
ulları
:
25
C’nin altı
ndaki oda sı
caklı
ğı
nda saklayı
nı
z.
Çocukları
n göremeyeceği ve eriş
emeyeceği yerlerde ve ambalajı
nda saklayı
nı
z.
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası
:
15g ve 30g'lı
k alüminyum tüplerde ve karton kutularda satı
lmaktadı
r.
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