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AVERTISMENT IMPORTANT:

Un număr mic de pacienți care au utilizat cremă de pimecrolimus sau un alt medicament similar au dezvoltat cancer de 

piele sau limfom (cancer într-o parte a sistemului imunitar). Nu există suficiente informații disponibile pentru a spune dacă 

crema de pimecrolimus a determinat acești pacienți să dezvolte cancer. Studiile efectuate pe pacienții cu transplant și pe 

animale de laborator și o înțelegere a modului în care funcționează pimecrolimusul sugerează că există posibilitatea ca 

persoanele care folosesc pimecrolimus cremă să aibă un risc mai mare de a dezvolta cancer. Sunt necesare mai multe 

studii pentru a înțelege acest risc.

Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a reduce riscul posibil de a 
dezvolta cancer în timpul tratamentului cu pimecrolimus cremă:

Utilizați crema de pimecrolimus numai atunci când aveți simptome de eczemă. Opriți utilizarea cremei de pimecrolimus atunci când 

simptomele dumneavoastră dispar sau când medicul dumneavoastră vă spune că ar trebui să încetați. Nu utilizați crema de 

pimecrolimus în mod continuu pentru o perioadă lungă de timp.

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă ați folosit cremă de pimecrolimus timp de 6 săptămâni și simptomele 
eczemei   nu s-au îmbunătățit. Poate fi necesar un alt medicament.

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă simptomele dvs. de eczemă revin după tratamentul cu pimecrolimus 
cremă.

Aplicați crema de pimecrolimus numai pe pielea care este afectată de eczemă. Utilizați cea mai mică cantitate 
de cremă necesară pentru a vă controla simptomele.

Nu utilizați pimecrolimus cremă pentru a trata eczemele la copiii cu vârsta mai mică de 2 ani.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată cancer, în special cancer de piele, sau orice afecțiune care vă 

afectează sistemul imunitar. Întrebați medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur dacă o afecțiune pe care o aveți v-a afectat 

sistemul imunitar. Pimecrolimus poate să nu fie potrivit pentru dumneavoastră.

Protejați-vă pielea de lumina reală și artificială a soarelui în timpul tratamentului cu pimecrolimus cremă. 
Nu utilizați lămpi solare sau paturi de bronzat și nu vă supuneți terapiei cu lumină ultravioletă. Feriți-vă de 
lumina soarelui cât mai mult posibil în timpul tratamentului, chiar și atunci când medicamentul nu este pe 
piele. Dacă trebuie să fiți afară la soare, purtați haine largi pentru a proteja pielea tratată și întrebați-vă 
medicul despre alte modalități de a vă proteja pielea de soare.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu pimecrolimus și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citit
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informațiile cu atenție și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți 

vizita site-ul web al Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/

Drugs]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării pimecrolimusului.

de ce este prescris acest medicament?

Pimecrolimus este utilizat pentru a controla simptomele eczemei   (dermatită atopică; o boală a pielii care determină pielea 

uscată și mâncărime și uneori să apară erupții cutanate roșii, solzoase). Pimecrolimus este utilizat numai pentru a trata 

pacienții care nu pot utiliza alte medicamente pentru eczeme sau ale căror simptome nu au fost controlate de alte 

medicamente. Pimecrolimusul face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori topici ai calcineurinei. Acționează 

prin oprirea sistemului imunitar de a produce substanțe care pot provoca eczeme.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Pimecrolimus vine ca o cremă de aplicat pe piele. De obicei, se aplică de două ori pe zi timp de până la 6 săptămâni o dată. 

Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care 

nu o înțelegeți. Aplicați crema de pimecrolimus exact conform instrucțiunilor. Nu aplicați mai mult sau mai puțin sau 

aplicați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Crema de pimecrolimus este utilizată numai pe piele. Aveți grijă să nu vă introduceți crema de pimecrolimus în ochi sau 

gură. Dacă vă intră în ochi cremă de pimecrolimus, clătiți-i cu apă rece. Dacă înghițiți cremă de pimecrolimus, sunați la 

medicul dumneavoastră.

Pentru a folosi crema, urmați acești pași:

1. Spălați-vă mâinile cu apă și săpun.

2. Asigurați-vă că pielea din zona afectată este uscată.

3. Aplicați un strat subțire de cremă cu pimecrolimus pe toate zonele afectate ale pielii. Puteți aplica 
pimecrolimus pe toate suprafețele pielii afectate, inclusiv pe cap, față și gât.

4. Frecați crema în piele ușor și complet.

5. Spălați-vă mâinile cu apă și săpun pentru a îndepărta orice cremă de pimecrolimus rămasă. Nu vă 
spălați pe mâini dacă le tratați cu cremă de pimecrolimus.

6. Puteți acoperi zonele tratate cu îmbrăcăminte normală, dar nu utilizați bandaje, pansamente sau împachetări.

7. Aveți grijă să nu spălați crema de pe zonele afectate ale pielii. Nu înotați, nu faceți duș și nu faceți baie imediat după 
aplicarea cremei cu pimecrolimus. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă ar trebui să aplicați mai multă cremă de 
pimecrolimus după ce înotați, faceți duș sau faceți baie.

8. După ce aplicați crema de pimecrolimus și lăsați timp pentru ca aceasta să fie complet absorbită în piele, puteți aplica creme 
hidratante, protecție solară sau machiaj pe zona afectată. Întrebați-vă medicul despre produsele specifice pe care 
intenționați să le utilizați.

există utilizări pentru acest medicament
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Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza crema de pimecrolimus,

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

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați. Asigurați-vă că menționați oricare 
dintre următoarele: antifungice precum fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox) și ketoconazol (Nizoral); 
blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, altele) și verapamil (Calan, Isoptin, 
Verelan); cimetidină (Tagamet); claritromicină (Biaxin); ciclosporină (Neoral, Sandimmune); danazol (danocrine); 
delavirdină (Rescriptor); eritromicină (EES, E-Mycin, Eritrocină); fluoxetină (Prozac, Sarafem); fluvoxamină (Luvox); 
inhibitori de protează HIV, cum ar fi indinavir (Crixivan) și ritonavir (Norvir); izoniazidă (INH, Nydrazid); 
metronidazol (Flagyl); nefazodonă; contraceptive orale (pilule contraceptive); alte unguente, creme sau loțiuni; 
troleandomicină (TAO); și zafirlukast (Accolate). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice 
dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată sindromul Netherton (o afecțiune moștenită care face ca 
pielea să devină roșie, mâncărime și solzoasă), roșeață și descuamare a majorității pielii, orice altă boală a pielii sau orice tip de 
infecție a pielii , în special varicela, zona zoster (o infecție a pielii la persoanele care au avut varicela în trecut), herpes (herpes 
labial) sau eczemă herpeticum (infecție virală care provoacă formarea de vezicule pline de lichid pe pielea persoanelor care au 
eczemă) . De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă erupția cu eczemă a devenit crustă sau formată de vezicule 
sau dacă credeți că erupția cu eczemă este infectată.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați pimecrolimus, adresați-vă medicului dumneavoastră.

întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a alcoolului în timpul tratamentului cu pimecrolimus cremă. Fața 

dumneavoastră poate deveni înroșită sau roșie sau poate fi fierbinte dacă beți alcool în timpul tratamentului.

evitați expunerea la varicela, zona zoster și alți viruși. Dacă sunteți expus la unul dintre aceste viruși în timp ce utilizați 
pimecrolimus, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că o bună îngrijire a pielii și cremele hidratante pot ajuta la ameliorarea pielii uscate cauzate de eczeme. 

Discutați cu medicul dumneavoastră despre cremele hidratante pe care ar trebui să le utilizați și aplicați-le întotdeauna după 

aplicarea cremei cu pimecrolimus.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut și despre consumul de suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Aplicați 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 aplicați cremă suplimentară pentru a compensa doza 

omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Pimecrolimus poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:
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arsuri, căldură, usturime, durere sau înroșire în zonele în care ați aplicat pimecrolimus (apelați medicul dacă acest 
lucru durează mai mult de 1 săptămână)

veruci, umflături sau alte excrescențe pe piele

iritatie la ochi

durere de cap

tuse

nasul roșu, înfundat sau care curge

sângerare nazale

diaree

perioadele menstruale dureroase

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați 
imediat medicului dumneavoastră:

durere sau roșu în gât

febră

simptome asemănătoare gripei

dureri de ureche, secreții și alte semne de infecție

urticarie

erupție cutanată nouă sau care se agravează

mâncărime

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

dificultăți de respirație sau de înghițire

cruste, scurgeri, vezicule sau alte semne de infecție a pielii

herpes labial

varicela sau alte vezicule

glandele umflate la nivelul gâtului

Pimecrolimus poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

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?
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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).

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]

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

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

reumplerea rețetei.

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