Informacja o leku dla pacjenta
Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem

Cutivate®
(Fluticasoni propionas)
krem, 0,5 mg/g
maść, 0,05 mg/g
SKŁAD
Krem:
substancja czynna:
propionian flutikazonu (zmikronizowany) 0,5 mg/g
substancje pomocnicze:
parafina ciekła, mirystynian izopropylu, alkohol cetostearylowy, Cetomakrogol 1000,
glikol propylenowy, imidomocznik, fosforan sodu, kwas cytrynowy jednowodny,
woda oczyszczona.
maść:
substancja czynna:
propionian flutikazonu (zmikronizowany) 0,05 mg/g (maść)
substancje pomocnicze:
glikol propylenowy, sorbitolu półtoraoleinian, wosk mikrokrystaliczny, parafina płynna.
OPIS DZIAŁANIA
Propionian flutikazonu jest aktywnym hormonem steroidowym o działaniu
przeciwzapalnym, przeznaczonym do stosowania zewnętrznego.
WSKAZANIA
Wskazaniem do stosowania preparatu Cutivate krem lub maść są schorzenia skóry,
m.in. takie jak: wyprysk - łącznie z wypryskiem atopowym, zapalenia skóry (w tym
reakcje na ukąszenia owadów), łuszczyca.
Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.
PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA
- trądzik różowaty;
- trądzik pospolity;
- okołoustne zapalenie skóry;
- wirusowe choroby skóry -opryszczka, ospa wietrzna;
- zakażenia skóry wywołane grzybami lub bakteriami;
- schorzenia skóry u dzieci poniżej 1 roku życia ze zmianami zapalnymi skóry i
wypryskiem pieluszkowatym włącznie;
- nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku;
- świąd sromu, świąd odbytu;
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SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
STOSOWANIA
Należy unikać długotrwałego stosowania dużych dawek kortykosteroidów na rozległe
powierzchnie ciała szczególnie u dzieci, co może prowadzić do zahamowania osi podwzgórzeprzysadka-nadnercza.
Dzieci mają większy stosunek powierzchni ciała do masy ciała w porównaniu do dorosłych.
Dlatego też ich skóra pozwala na większe przenikanie kortykosteroidów, co zwiększa ryzyko
wystąpienia uogólnionych działań niepożądanych.
Skóra twarzy jest szczególnie podatna na występowanie zmian zanikowych pod wpływem
silnych kortykosteroidów, o czym należy szczególnie pamiętać podczas leczenia przewlekłych
schorzeń, takich jak przewlekły toczeń rumieniowaty, wyprysk atopowy o ciężkim przebiegu,
łuszczyca.
Stosując preparat na powieki należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ kontakt leku z
gałką oczną wiąże się z ryzykiem wystąpienia podrażnień lub napadu jaskry.
W przypadku wystąpienia wtórnego zakażenia bakteryjnego w obrębie leczonych preparatami
Cutivate maść lub krem zmian zapalnych należy skontaktować się z lekarzem, który zastosuje
leczenie przeciwbakteryjne. W przypadku rozszerzania się infekcji przerwanie miejscowej
kuracji kortykosteroidami i zastosowanie ogólnych środków przeciwbakteryjnych może być
niezbędne.
Zakażeniom bakteryjnym sprzyjają szczególnie opatrunki okluzyjne, w przypadku ich
stosowania należy zachować szczególną czystość.
Stosowanie w okresie ciąży
Leku może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wówczas, gdy w opinii lekarza
korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Stosowanie w okresie karmienia piersią
Nie wiadomo, czy propionian flutikazonu przenika do mleka kobiet karmiących piersią.
Należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie możliwości stosowania leku.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu
Nie zaobserwowano wpływu preparatów Cutivate, krem lub maść na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu
Interakcje z innymi lekami
Brak doniesień.
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
Zmiany skórne należy pokrywać cienką warstwą preparatu Cutivate, maść lub krem 2 razy na
dobę.
PRZEDAWKOWANIE
Wystąpienie objawów ostrego przedawkowania jest mało prawdopodobne. W
przypadku długotrwałego lub niewłaściwego stosowania należy skontaktować się z
lekarzem.
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DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Preparaty Cutivate, maść i krem są zazwyczaj dobrze tolerowane. U niektórych chorych
obserwowano wystąpienie miejscowego pieczenia, świądu. Jeżeli wystąpią objawy
nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać leczenie.
Długotrwałe i intensywne leczenie preparatami zawierającymi silne kortykosteroidy może być
przyczyną wystąpienia miejscowych zmian zanikowych skóry, rozstępów skórnych, rozszerzenia
powierzchniowych naczyń krwionośnych, nadmiernego owłosienia i odbarwień skóry.
Po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych lub w fałdach skórnych u niektórych chorych
obserwowano objawy alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.
Opisywano przypadki zaostrzenia objawów schorzeń skóry w czasie stosowania
kortykosteroidów.
Długotrwałe używanie dużych ilości kortykosteroidów lub stosowanie leczenia na duże
powierzchnie skóry może prowadzić do zwiększonego wchłaniania i wystąpienia objawów
hiperkortyzolemii. Zjawisko to może wystąpić u małych dzieci, szczególnie po zastosowaniu
opatrunków okluzyjnych. U małych dzieci rolę opatrunku okluzyjnego mogą spełniać pieluszki.
W sporadycznych przypadkach leczenie łuszczycy kortykosteroidami lub nagłe przerwanie tego
leczenia może być przyczyną wystąpienia krostkowej postaci tego schorzenia.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze do 30oC.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przed zastosowaniem leku sprawdzić termin ważności.
Nie stosować leku po terminie podanym na opakowaniu.
OPAKOWANIA
Cutivate, krem: 1 szt. tuby 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g w tekturowym pudełku.
Cutivate, maść: 1 szt. tuby 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g w tekturowym pudełku
Podmiot odpowiedzialny:
GlaxoSmithKline Export Ltd.
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
Wielka Brytania
Data weryfikacji ulotki: maj 2001.
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