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Griseofulvin
pronunțat ca (gri see oh ful' vin)

de ce este prescris acest medicament?

Griseofulvina este utilizată pentru tratarea infecțiilor cutanate, cum ar fi mâncărimea, piciorul de atlet și pecingine; și infecții 

fungice ale scalpului, unghiilor și unghiilor de la picioare.

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe 

informații.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Griseofulvina vine sub formă de tabletă, capsulă și lichid pentru a fi luate pe cale orală. Se ia de obicei o dată pe zi sau poate fi luat 

de două până la patru ori pe zi. Deși simptomele dumneavoastră se pot ameliora în câteva zile, va trebui să luați griseofulvină mult 

timp înainte ca infecția să dispară complet. De obicei, se ia timp de 2 până la 4 săptămâni pentru infecțiile pielii, 4 până la 6 

săptămâni pentru infecțiile părului și scalpului, 4 până la 8 săptămâni pentru infecțiile piciorului, 3 până la 4 luni pentru infecțiile 

unghiilor și cel puțin 6 luni pentru infecțiile unghiilor de la picioare. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați griseofulvin exact 

așa cum este indicat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Agitați bine lichidul înainte de fiecare utilizare pentru a amesteca medicamentul în mod uniform.

Continuați să luați griseofulvin chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați griseofulvină fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua griseofulvină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la griseofulvină sau la orice alte medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente pe bază de prescripție medicală și fără 
prescripție medicală luați, în special anticoagulante („diluanți a sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin), 
contraceptivele orale, ciclosporină (Neoral, Sandimmune), fenobarbital (Luminal) și vitamine.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică, porfirie, lupus sau antecedente de abuz de 

alcool.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp 
ce luați griseofulvină, adresați-vă medicului dumneavoastră.

spuneți medicului dumneavoastră dacă beți alcool.

ar trebui să planificați să evitați expunerea inutilă sau prelungită la lumina soarelui și să purtați îmbrăcăminte de 
protecție, ochelari de soare și protecție solară. Griseofulvina poate face pielea sensibilă la lumina soarelui.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Griseofulvina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

durere de cap

stomac deranjat

vărsături

diaree sau scaune moale

sete

oboseală

ameţeală

slăbiciune

Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:

febră

Durere de gât

erupții cutanate

durere sau iritare a gurii

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Păstrați lichidul departe de 
lumină. Nu înghețați.
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Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul dumneavoastră la griseofulvină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei. Dacă mai aveți simptome de infecție după ce ați terminat griseofulvina, adresați-vă medicului 

dumneavoastră.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Fulvicin P/G®¶

Fulvicin-U/F®¶

Grifulvin V®

Gris-PEG®

Grisactin®¶

Ultragris®¶
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¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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