VALMISTEYHTEENVETO
1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Hydrocortison Apobase 1 % emulsiovoide

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Hydrokortisoniasetaatti 10 mg/g
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Emulsiovoide
Valmisteen kuvaus: valkoinen emulsiovoide.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Ihon ja limakalvojen paikalliset tulehdus- ja allergiatilat, lievät ekseemat ja ekseemantyyppiset
ihoreaktiot, kuten allergiset ja toksiset kontaktiekseemat, atooppinen ekseema, pesuaineista aiheutuva
kontaktiekseema, vaippaihottuma, auringonpolttamat sekä hyönteisten puremien ja pistosten ärsyttämä
iho.
4.2

Annostus ja antotapa

Aikuiset (myös ikääntyneet potilaat)
Voidetta levitetään hoidettavalle alueelle 2–3 kertaa vuorokaudessa, oireiden lievittyessä harvemmin.
Pediatriset potilaat
Voidetta ei saa käyttää alle 2-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.
Voidetta levitetään hoidettavalle alueelle 2–3 kertaa vuorokaudessa, oireiden lievittyessä harvemmin.
Pitkäaikaista käyttöä on vältettävä.
4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
Bakteerien, sienten ja virusten aiheuttamat ihoinfektiot (esim. herpes simplex). Haavojen hoito, erityisesti
haavaiset leesiot. Ihotuberkuloosi, akne.
4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Paikallisen hydrokortisonihoidon yhteydessä saattaa joskus kehittyä takyfylaksiaa. Takyfylaksiaa
voidaan välttää jaksoittaisella hoidolla. Hoidon aikana voi joskus kehittyä toleranssia, mutta lyhyen tauon
jälkeen teho palautuu. Paikallisten kortikosteroidien pitkäaikainen käyttö, erityisesti kasvoilla, voi
aiheuttaa glaukoomaa ja kaihia.
Ei palohaavoihin. Hydrocortison Apobase -emulsiovoidetta ei ole tarkoitettu oftalmologiseen käyttöön
eikä valmistetta saa joutua silmiin glaukooma vaaran vuoksi.

Yli kaksi viikkoa kestävän hoidon aikana systeemisten vaikutusten riski kasvaa erityisesti lapsilla.
Pikkulapsilla vaippa voi toimia okkluusiosidoksena ja lisätä imeytymistä. Pitkäaikainen ja laaja-alainen
käyttö voi aiheuttaa systeemivaikutuksina lisämunuaisen kuorikerroksen toiminnan heikkenemistä.
Kun hoidetaan laajoja ihoalueita, on noudatettava varovaisuutta. Käyttöä herkillä ihoalueilla, kuten
sukupuolielimet ja silmänympärykset, on vältettävä.
Hydrocortison Apobase -emulsiovoide sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja
propyyliparahydroksibentsoaattia (E216), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti
viivästyneitä).
4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia paikallisesti annostellun hydrokortisonin ja muiden lääkeaineiden välillä ei ole
raportoitu.
4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus
Valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana.
Imetys
Hydrokortisoni erittyy äidinmaitoon, mutta vaikutukset sikiöön ovat epätodennäköisiä terapeuttisilla
annoksilla.
4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Hydrocortison Apobase -emulsiovoiteella ei ole vaikutusta autolla ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.
4.8

Haittavaikutukset

Pitkäaikainen laajojen ihoalueiden hoito hydrokortisonivoiteella okkluusion kanssa voi aiheuttaa
systeemistä absorptiota etenkin lapsilla. Pitkäaikaishoito voi kohottaa silmänsisäistä painetta. Joskus voi
tapahtua infektion tai kontaktiekseeman peittyminen tai leviäminen.
Iho ja ihonalainen kudos
Melko harvinaiset (1/1 000, <1/100): kontaktidermatiitti, infektio
Silmät
Hyvin harvinaiset (<1/10 000 mukaan lukien yksittäiset raportit):
Pitkäaikainen käyttö voi nostaa silmänsisäistä painetta.
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista
seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA
4.9

Yliannostus

Hydrokortisonin yliannostuksen vaara ulkoisesti käytettynä on pieni. Mikäli valmistetta on nautittu
vahingossa suun kautta, suositellaan oireenmukaista hoitoa.
Akuutti yliannostus on hyvin epätodennäköistä. Pitkäaikaisissa yliannostustapauksissa, peittohoidon ja
väärinkäytön yhteydessä voi kuitenkin ilmaantua Cushingin oireyhtymälle tyypillisiä oireita.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Miedot kortikosteroidit (ryhmä I), ATC-koodi D07AA02
Hydrocortison Apobase on Apobase-perusvoidepohjaan valmistettu hydrokortisonivoide.
Hydrokortisoni kuuluu I luokan kortisonivoiteisiin. Sillä on anti-inflammatorinen, antipruriittinen ja
vasokonstriktiivinen vaikutus.
Hydrocortison Apobase soveltuu ei-infektoituneiden akuuttien ja subakuuttien ihottumien hoitoon.
5.2

Farmakokinetiikka

Hydrokortisoni ei imeydy systeemiseen verenkiertoon normaalilta tai ei-okklusoidulta iholta.
Pitkäaikainen laajojen ihoalueiden hoito okkluusion kanssa voi aiheuttaa systeemisen absorption etenkin
lapsilla.
Kortikosteroidit sitoutuvat plasman proteiineihin eriasteisesti, metaboloituvat maksassa ja erittyvät
munuaisten kautta.
5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliinisissä tutkimuksissa ei ole tullut esille riskiä ihmiselle, kun valmistetta käytetään suositusten
mukaisesti.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Valkovaseliini
Nestemäinen parafiini (E 905a)
Setomakrogolivaha
Metyyliparahydroksibentsoaatti (E 218)
Propyyliparahydroksibentsoaatti (E 216)
Sitruunahappomonohydraatti (E 330)
Puhdistettu vesi
6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.
6.3

Kestoaika

3 vuotta.
6.4

Säilytys

Huoneenlämmössä (15–25 C).
6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

15, 25, 50 ja 100 g, alumiinituubi.
6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Actavis Group hf.
Reykjavikurvegi 76-78
IS-220 Hafnarfjordur
Islanti

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

9476

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ / UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

27.5.1987 / 2.11.1995 / 16.5.2000

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

21.04.2016

