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Пимекролимус локално
произнася се като (pim e krow' li mus)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Малък брой пациенти, използвали пимекролимус крем или друго подобно лекарство, развиват рак на кожата 

или лимфом (рак в част от имунната система). Няма достатъчно налична информация, за да се каже дали 

кремът с пимекролимус е причинил рак при тези пациенти. Проучванията върху пациенти с трансплантация 

и лабораторни животни и разбирането на начина на действие на пимекролимус предполагат, че има 

вероятност хората, които използват крем с пимекролимус, да имат по-голям риск от развитие на рак. 

Необходими са повече изследвания, за да се разбере този риск.

Следвайте внимателно тези указания, за да намалите възможния риск от 
развитие на рак по време на лечението с пимекролимус крем:

Използвайте пимекролимус крем само когато имате симптоми на екзема. Спрете да използвате крем 
пимекролимус, когато симптомите Ви изчезнат или когато Вашият лекар Ви каже, че трябва да спрете. Не 
използвайте пимекролимус крем непрекъснато за дълго време.

Обадете се на Вашия лекар, ако сте използвали пимекролимус крем в продължение на 6 седмици и симптомите на екземата 

Ви не са се подобрили. Може да е необходимо друго лекарство.

Обадете се на Вашия лекар, ако симптомите на екзема се върнат след лечението с пимекролимус 
крем.

Нанесете крем с пимекролимус само върху кожа, която е засегната от екзема. Използвайте най-малкото количество крем, 

което е необходимо, за да контролирате симптомите си.

Не използвайте пимекролимус крем за лечение на екзема при деца на възраст под 2 години.

Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали рак, особено рак на кожата, или някакво състояние, което 

засяга имунната Ви система. Посъветвайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни дали състоянието, което имате, е 

засегнало имунната Ви система. Пимекролимус може да не е подходящ за Вас.

Защитете кожата си от истинска и изкуствена слънчева светлина по време на лечението с крем пимекролимус. Не 

използвайте слънчеви лампи или солариуми и не се подлагайте на терапия с ултравиолетова светлина. Стойте далеч от 

слънчева светлина, колкото е възможно повече по време на лечението, дори когато лекарството не е върху кожата ви. 

Ако трябва да сте навън на слънце, носете широки дрехи, за да предпазите третираната кожа, и попитайте Вашия лекар 

за други начини да предпазите кожата си от слънцето.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с пимекролимус и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочети
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информацията внимателно и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите 

уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) или 

уебсайта на производителя, за да получите ръководството за лекарства.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на пимекролимус.

защо е предписано това лекарство?

Пимекролимус се използва за контролиране на симптомите на екзема (атопичен дерматит; кожно заболяване, което 

причинява суха и сърбяща кожа и понякога появата на червени, люспести обриви). Пимекролимус се използва само за 

лечение на пациенти, които не могат да използват други лекарства за екзема или чиито симптоми не са били 

контролирани от други лекарства. Пимекролимус е в клас лекарства, наречени локални инхибитори на калциневрин. Той 

действа, като спира имунната система да произвежда вещества, които могат да причинят екзема.

как трябва да се използва това лекарство?

Пимекролимус се предлага като крем за нанасяне върху кожата. Обикновено се прилага два пъти дневно в продължение на до 6 

седмици наведнъж. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни 

всяка част, която не разбирате. Нанесете пимекролимус крем точно както е указано. Не прилагайте повече или по-малко от него и 

не го прилагайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Пимекролимус крем е предназначен само за употреба върху кожата. Внимавайте да не попаднете крем с пимекролимус в очите 

или устата. Ако попаднете крем с пимекролимус в очите, изплакнете ги със студена вода. Ако погълнете пимекролимус крем, 

обадете се на Вашия лекар.

За да използвате крема, изпълнете следните стъпки:

1. Измийте ръцете си със сапун и вода.

2. Уверете се, че кожата в засегнатата област е суха.

3. Нанесете тънък слой от крем пимекролимус върху всички засегнати участъци от кожата си. Можете да приложите 

пимекролимус върху всички засегнати кожни повърхности, включително главата, лицето и шията.

4. Втрийте крема в кожата си нежно и напълно.

5. Измийте ръцете си със сапун и вода, за да отстраните остатъците от крем от пимекролимус. Не 
мийте ръцете си, ако ги лекувате с крем пимекролимус.

6. Можете да покривате третираните зони с нормално облекло, но не използвайте превръзки, превръзки или 
обвивки.

7. Внимавайте да не отмиете крема от засегнатите участъци от кожата си. Не плувайте, не приемайте душ или къпете 

веднага след нанасяне на крем с пимекролимус. Посъветвайте се с Вашия лекар дали трябва да нанесете повече 

пимекролимус крем след плуване, душ или къпане.

8. След като нанесете крем с пимекролимус и оставите време да се абсорбира напълно в кожата ви, можете да нанесете 

овлажнители, слънцезащитен крем или грим върху засегнатата област. Попитайте Вашия лекар за конкретните продукти, 

които планирате да използвате.

други употреби на това лекарство
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Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да използвате крем пимекролимус,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към пимекролимус или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: противогъбични 
средства като флуконазол (Diflucan), итраконазол (Sporanox) и кетоконазол (Nizoral); блокери на калциевите 
канали като дилтиазем (Cardizem, Dilacor, Tiazac и други) и верапамил (Calan, Isoptin, Verelan); циметидин 
(Tagamet); кларитромицин (Biaxin); циклоспорин (Neoral, Sandimmune); даназол (Danocrine); делавирдин 
(Rescriptor); еритромицин (EES, E-Mycin, Erythrocin); флуоксетин (Prozac, Sarafem); флувоксамин (Luvox); ХИВ 
протеазни инхибитори като индинавир (Crixivan) и ритонавир (Norvir); изониазид (INH, Nydrazid); метронидазол 
(Flagyl); нефазодон; орални контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта); други мехлеми, кремове или 
лосиони; тролеандомицин (ТАО); и зафирлукаст (Accolate). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите 
на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали синдром на Netherton (наследствено състояние, което причинява 

зачервяване, сърбеж и лющене на кожата), зачервяване и лющене на по-голямата част от кожата Ви, всяко друго кожно 

заболяване или всякакъв вид кожна инфекция , особено варицела, херпес зостер (кожна инфекция при хора, които са имали 

варицела в миналото), херпес (херпес на устните) или екзема херпетикум (вирусна инфекция, която причинява образуване на 

пълни с течност мехури по кожата на хора, които имат екзема) . Също така уведомете Вашия лекар, ако обривът Ви от екзема 

е станал коричка или мехури или ако смятате, че Вашият екземен обрив е заразен.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате пимекролимус, обадете се на Вашия лекар.

попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохол по време на лечението с пимекролимус крем. Лицето Ви 

може да се зачерви или зачерви или да почувствате горещо, ако пиете алкохол по време на лечението.

избягвайте излагането на варицела, херпес зостер и други вируси. Ако сте изложени на един от тези вируси, докато 

използвате пимекролимус, незабавно се обадете на Вашия лекар.

трябва да знаете, че добрата грижа за кожата и овлажнителите могат да помогнат за облекчаване на сухата кожа, причинена 

от екзема. Говорете с Вашия лекар относно овлажнителите, които трябва да използвате, и винаги ги прилагайте след нанасяне 

на крем с пимекролимус.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут и пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какво да правя, ако пропусна доза?

Приложете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не нанасяйте допълнително крем, за да компенсирате 

пропуснатата доза.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Пимекролимус може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:
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парене, топлина, парене, болезненост или зачервяване в областите, където сте приложили пимекролимус (обадете се на Вашия 

лекар, ако това продължи повече от 1 седмица)

брадавици, подутини или други образувания по кожата

дразнене на очите

главоболие

кашлица

зачервен, запушен или хрема

кървене от носа

диария

болезнени менструални периоди

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно 

се обадете на Вашия лекар:

възпалено или зачервено гърло

треска

грипоподобни симптоми

болка в ухото, секрет и други признаци на инфекция

копривна треска

нов или влошаващ се обрив

сърбеж

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

затруднено дишане или преглъщане

образуване на корички, изтичане, образуване на мехури или други признаци на кожна инфекция

херпес

варицела или други мехури

подути жлези на шията

Пимекролимус може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?
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Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре и далече, далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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