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کرم موضعی

ضد التهاب استروئیدي

درمان التهاب هاي شدید پوستی و خارش ناشی از بیماریهایی از جمله اگزماي مقاوم به کورتیکو استروئیدهاي ضعیف تر، پسـوریازیس (به استثناي پســوریازیس با 

پلاك منتشر و درماتیت آتوپیک).

 در صورت ایجاد تحریک یا حساسیت، دارو باید قطع گردد و درمان مناسب جایگزین گردد.

 در صورت گســـــترش یک عفونت، از یک داروي ضد قارچ یا ضد باکتري استفاده گردد و در صورت عدم پاسخ مناسب، کورتیکو استروئید تا کنترل عفونت، قطع 

گردد.

 جذب سیسـتمیک کورتیکو استروئیدهاي موضعی ممکن است محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) را به طور برگشــت پذیر مهار کند. ممکن است در 

برخی از بیماران سندروم کوشینگ، هیپرگلسـیمی و گلوکزاوري ایجاد شود. بیمارانی که یک استروئید موضعی را در ناحیه وسیعی از بدن و یا پانسـمان بسـته 

استفاده می نمایند، در طول درمان باید از نظر مهار محور HPA کنترل گردند. این عوارض به ویژه در کودکان و نوزادان ایجاد می گردد.

 ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان زیر 2 سال اثبات نشده و مصرف آن توصیه نمی گردد.

 سمیت سیستمیک دارو بیشتر با مصرف طولانی مدت بر روي پوست آسیب دیده، چین خوردگی هاي پوست و پانسمان بسته اتفاق می افتد. در مصـرف کودکان و 

یا بر روي صورت، پانسمان نباید انجام گردد. 

 از مصرف طولانی مدت دارو در همه بیماران صرف نظر از سن، خودداري گردد.

 استروئیدهاي موضعی ممکن است در پسوریازیس خطرناك باشند.

 در صورت مصرف طولانی مدت دارو، از قطع مصـرف ناگهانی خودداري کنید. در این صورت ممکن است درماتیت به همراه قرمزي، خارش و سوزش ایجاد گردد. از 

این پدیده می توان با قطع تدریجی مصرف دارو، پیشگیري کرد.

 این دارو براي مصرف چشمی و استفاده بر روي پلک نمی باشد.

 مصرف کورتیکو استروئیدهاي موضعی در کودکان یا بر روي صورت، باید با حداقل میزان موثر بوده و طول دوره درمان نباید بیش از 5 روز باشد.

مصرف این دارو در دوران بارداري فقط با تجویز پزشک و در صورت بیشتر بودن منافع دارو نسبت به ریسک آن، انجام گردد و از مصرف طولانی مدت دارو و یا مصـرف 

بر روي سطح وسیعی از پوست، خودداري گردد. شواهد کافی از ایمنی مصرف دارو در دوران بارداري در دست نمی باشد.

در دوران شیردهی، مصـرف دارو فقط پس  از مقایسـه منافع و مضـرات دارو انجام گردد. در صورت نیاز به مصــرف طولانی و یا دوزهاي بالاي دارو، شیردهی متوقف 

گردد.

بالغین و کودکان بالاي 2 سال: دارو را روزي یکبار به محل مورد نظر (پوست) بمالید.

 عوارض موضعی: خشکی پوست، التهاب، درماتیت، درماتیت اطراف دهان، عرق سوز شدن پوست، تلانژکتازي

 مصرف کورتیکو استروئید به صورت طولانی مدت، ممکن است رشد کودکان را تحت تاثیر قرار دهد.

 عوارض نادر: عفونت، فولیکولیت فرونکل، پارستزي، احسـاس سوزش، درماتیت تماسی، هیپوپیگمانتاسیون (بی رنگ شدن) پوست، هیپرتریکوز، استریاي پوست، 

آتروفی پوست، خارش

 روزاسه  صورت، آکنه ولگاریس، آتروفی پوست، درماتیت اطراف دهان، خارش ژنیتال، بثورات پوشک، عفونت هاي باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی، واریســـــلا، 

توبرکلوزیس (سل)، سیفلیس یا واکنش هاي پس از واکسیناسیون، استفاده بر روي زخم، حساسیت به مومتازون و یا کورتیکو استروئیدهاي دیگر.

دارو را در دماي کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداري و از یخ زدگی محافظت نمائید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید.

شرکت داروسازي رها مومتازون فوروات را با نام تجاري راویزون® به شکل کرم موضعی در تیوب تهیه و درون جعبه به همراه بروشور بســــته بندي و به بازار عرضه 

م ینماید.
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