Ulotka doáączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Diprobase, maĞü

NaleĪy uwaĪnie zapoznaü siĊ z treĞcią ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaĪ zawiera ona
informacje waĪne dla pacjenta.
Lek ten naleĪy zawsze stosowaü dokáadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedáug
zaleceĔ lekarza lub farmaceuty.
NaleĪy zachowaü tĊ ulotkĊ, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytaü.
JeĞli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, naleĪy zwróciü siĊ do farmaceuty.
JeĞli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepoĪądane, w tym wszelkie moĪliwe objawy
niepoĪądane niewymienione w ulotce, naleĪy powiedzieü o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
JeĞli po upáywie 3 dni nie nastąpiáa poprawa lub pacjent czuje siĊ gorzej, naleĪy skontaktowaü
siĊ z lekarzem.

Spis treĞci ulotki:
1. Co to jest lek Diprobase i w jakim celu siĊ go stosuje
2. Informacje waĪne przed zastosowaniem leku Diprobase
3. Jak stosowaü lek Diprobase
4. MoĪliwe dziaáania niepoĪądane
5. Jak przechowywaü lek Diprobase
6. ZawartoĞü opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Diprobase i w jakim celu siĊ go stosuje

Lek Diprobase to maĞü o wáaĞciwoĞciach áagodzących dolegliwoĞci w chorobach skóry poddających
siĊ kortykoterapii.
Lek Diprobase w postaci maĞci moĪe byü stosowany wspomagająco w leczeniu kortykosteroidami
alergicznych i zapalnych chorób skóry.
Lek Diprobase w postaci maĞci moĪe byü stosowany wspomagająco w kortykoterapii w nastĊpujących
przypadkach:
w okresach remisji przewlekáych chorób skóry, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest konieczna,
w codziennej terapii jednoczeĞnie ze stosowaniem kortykosteroidów,
w ostrych stanach zapalnych lub alergicznych skóry, w tym równieĪ skóry gáowy, kiedy terapia
kortykosteroidami nie jest juĪ konieczna.

2.

Informacje waĪne przed zastosowaniem leku Diprobase

Kiedy nie stosowaü leku Diprobase:
- w przypadku nadwraĪliwoĞci na którykolwiek ze skáadników tego leku (wymienionych w punkcie
6).
OstrzeĪenia i Ğrodki ostroĪnoĞci:
Przed rozpoczĊciem stosowania Diprobase naleĪy omówiü to z lekarzem lub farmaceutą.
Diprobase a inne leki
NaleĪy powiedzieü lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a takĪe o lekach, które pacjent planuje stosowaü.
Nie są znane interakcje z innymi lekami.
CiąĪa i karmienie piersią
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JeĞli pacjentka jest w ciąĪy lub karmi piersią, przypuszcza Īe moĪe byü w ciąĪy lub gdy planuje mieü
dziecko, powinna poradziü siĊ lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsáugiwanie maszyn
Nie ma wpáywu na zdolnoĞü prowadzenia pojazdów i obsáugiwania maszyn.

3.

Jak stosowaü lek Diprobase

Ten lek naleĪy zawsze stosowaü zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwoĞci
naleĪy zwróciü siĊ do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórĊ.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakáada siĊ cienką warstwą na skórĊ i delikatnie wmasowuje
w skórĊ.
CzĊstoĞü stosowania leku powinna byü ustalana przez lekarza, w zaleĪnoĞci od wybranego schematu
leczenia. Lek Diprobase maĞü moĪe byü stosowany tak czĊsto, jak jest to konieczne.
W przypadku wraĪenia, Īe dziaáanie leku jest za mocne lub za sáabe, naleĪy zwróciü siĊ do lekarza.
4.

MoĪliwe dziaáania niepoĪądane

Jak kaĪdy lek, lek ten moĪe powodowaü dziaáania niepoĪądane, chociaĪ nie u kaĪdego one wystąpią.
Mogą wystąpiü reakcje nadwraĪliwoĞci.
Zgáaszanie dziaáaĔ niepoĪądanych
JeĞli wystąpią jakiekolwiek objawy niepoĪądane, w tym wszelkie objawy niepoĪądane niewymienione
w ulotce, naleĪy powiedzieü o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dziaáania niepoĪądane moĪna zgáaszaü
bezpoĞrednio do Departamentu Monitorowania NiepoĪądanych DziaáaĔ Produktów Leczniczych
UrzĊdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dziaáania niepoĪądane moĪna zgáaszaü równieĪ podmiotowi odpowiedzialnemu.
DziĊki zgáaszaniu dziaáaĔ niepoĪądanych moĪna bĊdzie zgromadziü wiĊcej informacji na temat
bezpieczeĔstwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywaü lek Diprobase

Lek naleĪy przechowywaü w miejscu niewidocznym i niedostĊpnym dla dzieci.
Przechowywaü w temperaturze poniĪej 25ºC. Przechowywaü w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed Ğwiatáem.
Okres waĪnoĞci po pierwszym otwarciu opakowania – 12 tygodni.
Nie stosowaü tego leku po upáywie terminu waĪnoĞci zamieszczonego na opakowaniu po: Termin
waĪnosci.
Termin waĪnoĞci oznacza ostatni dzieĔ podanego miesiąca.

6.

ZawartoĞü opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diprobase: parafinĊ ciekáą, wazelinĊ biaáą.
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Jak wygląda lek Dirpobase i co zawiera opakowanie:
Tuba aluminiowa z zakrĊtką z HDPE, zawierająca 50 g maĞci, w tekturowym pudeáku.
Pojemnik z PP z zakrĊtką z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 500 g maĞci,
w tekturowym pudeáku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Tel.: +48 22 572 35 00
Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgia
Famar A.V.E Avlon Plant (49th km)
49th km National Road Athens - Lamia
Avlona Attiki 19011
Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.2016
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