TIOCONAZOL BASE

FATOR DE CORREÇÃO: Não há

São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08

www.purifarma.com.br

grupopurifarma

Purifarma

Tioconacol, derivado imidazol, é um fungistático-fungicida, conforme a sua
concentração; possui um amplo espectro de ação sobre diferentes variedades
de fungos: Ephidermophyton, Trichophyton, Microsporum, Candida albicans,
Trichosporum, Pityrosporum e algumas bactérias gram-positivas e gram-negativas produtoras de sobreinfecções das micoses cutâneas como Corynebacterium
Minutissimun, Staphylococcus aureus e epidermidis, Streptococcus agalactie. O
Tioconazol apresenta, além disso, um efeito significativo sobre Chlamydia trachomatis vaginalis. Seu mecanismo de ação é duplo, em baixas concentrações
desenvolve um efeito fungistático que se relaciona com a inibição da biossíntese de ergosterol, composto necessário para a manutenção da integridade da
membrana celular fúngica. Em concentrações elevadas, atua como um potente
fungicida por ação direta sobre a parede celular. A absorção sistêmica do Tioconazol é insignificante por via tópica ou intravaginal.

INDICAÇÕES:
O Tioconazol é indicado em Dermatofitose, tinea pedis (pé de atleta), tinea cruris (eczema marginado de Hebra), tinea corporis (herpes circinada), tinea capitis
(tinea do cabelo), onicomicose (tinea das unhas). Pitiríase versicolor, candidíase
cutânea, eritrasma, infecções vaginais (vaginites, cervicite). Micoses vaginais.

DOSE:
Adulto: uso intravaginal, pomada vaginal 6,5% , com aplicador, dose única de
300mg, de preferência na hora de dormir. Obs.: uma 2a dose, 1 a 2 semanas
após, pode ser eficaz para pacientes com sintomas residuais, após 1a dose. Uso
tópico: aplicar de forma local sobre a área afetada, 2 vezes/dia. Creme, loção ou
pó, 1%; solução 28%.

REAÇÕES ADVERSAS:
Ocasionalmente, pode haver sensação de queimação, irritação e prurido local,
leves e transitórios.

PRECAUÇÕES:
- Não aplicar nos olhos.
- Não foi determinada a sua inocuidade na gravidez, portanto deve-se avaliar a
relação risco/benefício durante o primeiro trimestre da gestação.
- Na ocorrência de hipersensibilização ou irritação, o tratamento deve ser suspenso.

CONTRA-INDICAÇÕES:
O Tioconazol é contra-indicado aos pacientes com hipersensibilidade aos
derivados imidazólicos.

