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cloridrato de amorolfina
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2,5mg/g
Galderma Brasil Ltda.
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LOCERYL ®
cloridrato de amorolfina
APRESENTAÇÕES:
Creme contendo amorolfina 2,5mg/g (na forma de cloridrato de amorolfina), apresentado em bisnaga de
alumínio com 10g e 20g.
USO DERMATOLÓGICO.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS.
COMPOSIÇÃO
Cada grama contém:
amorolfina* (na forma de cloridrato de amorolfina) ............................................. 2,5 mg
excipiente ............................................................................................................... q.s.p. 1 g
Excipiente constituído por éster de macrogol 2.000, álcool estearílico, petrolato líquido, petrolato branco,
carbômer 934P, hidróxido de sódio, edetato dissódico, fenoxietanol e água purificada.
* equivalente a 2,788mg de cloridrato de amorolfina

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1.

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
®

LOCERYL (cloridrato de amorolfina) creme é indicado para o tratamento de micoses de pele causadas por
fungos filamentosos, como tínea do pé (pé-de-atleta), tínea da virilha (micose de virilha), tínea do corpo
(micose do corpo), tínea da mão (micose da mão). Além disso, é também indicado para o tratamento da
candidíase cutânea (infecção fúngica, podendo infectar vagina, boca e áreas úmidas na pele) e pitiríase
versicolor (micose superficial caracterizada por alterações na pigmentação cutânea).

2.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O produto combate os fungos causadores das micoses de pele. O tratamento, em geral, deve ser mantido
durante 2 ou 3 semanas. Nas micoses dos pés, o tratamento pode necessitar de 6 semanas.

3.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use o medicamento se você for alérgico aos componentes da fórmula.
4.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
Informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.
Não há dados adequados sobre o uso de amorolfina em mulheres grávidas ou lactantes (mulheres em período
de amamentação).
Crianças: O produto não deve ser utilizado em crianças com menos de 12 anos de idade, a menos que seja
prescrito pelo médico, pois não foi estabelecida a segurança de uso nesta faixa etária.
Todos os medicamentos podem causar reações alérgicas; apesar de a maioria ser branda, algumas podem ser
graves. Se isso acontecer, pare de usar o produto, remova-o lavando a pele com água e sabão e consulte
imediatamente um médico. Nesses casos, o produto não deve ser reaplicado.
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Você deve procurar imediatamente um médico caso perceba os seguintes sintomas:
- dificuldade em respirar
- inchaço no rosto, lábios, língua ou garganta;
- erupção cutânea grave na pele.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O produto deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15ºC e 30ºC).
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
®

LOCERYL (cloridrato de amorolfina) é um creme de cor branca ou quase branca.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe
alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aplicar nas áreas afetadas da pele uma vez ao dia (à noite). O tratamento deve ser continuado sem interrupção
até a cura clínica e durante 1-2 semanas após o desaparecimento das lesões. Em geral, o tratamento deve ser
mantido por pelo menos 2 ou 3 semanas. Nas micoses dos pés, o tratamento pode necessitar de até 6 semanas.
O tratamento deve ser mantido até o completo desaparecimento das lesões.
Pacientes idosos: Usar a mesma posologia
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do
farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.
7.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de esquecimento, aplique o produto assim que se lembrar e volte a aplicar no dia seguinte à noite, da
maneira usual.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As reações adversas são raras e de natureza leve na maioria dos casos.
Reações raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): irritação da pele
(vermelhidão, coceira e/ou sensação de queimação na pele).
Reações muito raras (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): dermatite
de contato, que é uma reação alérgica inflamatória da pele devido ao contato com o produto.
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Frequêência desconhecida (reaçõess reportadas pó
ós-comercializzação. A frequuência não podde ser estimadda a
partir dos
d dados disp
poníveis): Reaçção alérgica siistémica (reaçãão alérgica graave que pode ser associada ao
inchaço
o do rosto, lábio
os, língua ou garganta,
g
dificu
uldade em resppirar e/ou erupçção cutânea graave).
nda o uso em caso
c
de reaçõees de hipersenssibilidade e prrocure orientaação médica.
Suspen
me ao seu médiico, cirurgião--dentista ou fa
armacêutico o aparecimentto de reações iindesejáveis p
pelo
Inform
uso do medicamento
o. Informe tam
mbém à empreesa através do seu serviço dee atendimentoo.

9.

O QUE FAZ
ZER SE ALG
GUÉM USAR UMA QUANT
TIDADE MA
AIOR DO QUE
E A INDICAD
DA
DESTE ME
EDICAMENTO
O?

O prod
duto destina-see ao uso tópico exclusivameente. Caso ocoorra ingestão aacidental, proccure atendimennto
médico para as medid
das apropriadass.

g
quantidade deste meedicamento, p
procure rapidamente socorro médico e leeve
Em casso de uso de grande
a emba
alagem ou bulla do medicam
mento, se possível. Ligue paara 0800 722 66001, se você p
precisar de m
mais
orienta
ações.
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LOCERYL®
cloridrato de amorolfina
ESMALTE
50mg/mL
Galderma Brasil Ltda.
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LOCERYL ®
cloridrato de amorolfina
APRESENTAÇÃO
Esmalte terapêutico para unhas contendo 50mg/ml de amorolfina (na forma de cloridrato de amorolfina).
A embalagem do produto pode conter uma das seguintes apresentações:
• 1 frasco de vidro âmbar contendo 2,5 ml de esmalte + 10 espátulas + 30 lixas de unhas + 30
compressas embebidas em álcool isopropílico; ou
• 1 frasco de vidro âmbar contendo 1,25 ml de esmalte + 10 espátulas, sem os demais acessórios.
USO DERMATOLÓGICO (UNHAS).
USO ADULTO
COMPOSIÇÃO
Cada ml contém:
amorolfina* (na forma de cloridrato de amorolfina).................................................... 50 mg
veículo....................................................................................................................q.s.p. 1 ml
Veículo constituído por copolímero do ácido metacrílico, triacetina, acetato de butila, acetato de etila e álcool
etílico.
*correspondente a 55,74 mg de cloridrato de amorolfina

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1.

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
®

LOCERYL Esmalte é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses).

2.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O produto combate os fungos responsáveis pela micose de unha. A duração do tratamento depende da
gravidade da infecção. Em média, 6 meses para as unhas das mãos e 9-12 meses para as unhas dos pés. Os
sintomas são controlados progressivamente com o decorrer do tratamento.
3.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use o medicamento se você for alérgico aos componentes da fórmula.

4.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
Informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.
Não há dados adequados sobre o uso de amorolfina em mulheres grávidas ou lactantes.
O produto não deve ser utilizado em crianças, a menos que seja prescrito pelo médico, pois não há suficiente
experiência clínica nesta faixa etária.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
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O uso de
d esmaltes cossméticos ou un
nhas artificiais deve
d
ser evitaddo durante o traatamento.
Este meedicamento con
ntém ÁLCOOL
L.
Todos os medicamen
ntos podem cau
usar reações allérgicas; apesarr de a maioria ser branda, alggumas podem ser
graves. Se isso aconteecer, pare de usar
u o produto,, retire-o com uum removedorr de esmalte dee unha e consuulte
imediattamente um méédico. Nesses casos,
c
o produtto não deve serr reaplicado.
Você deeve procurar im
mediatamente um
u médico casso perceba os sseguintes sintom
mas:
- difiiculdade em resspirar;
- inch
haço no rosto, lábios, língua ou
o garganta;
- erup
pção cutânea grave
g
na pele.

5.

MO E POR QUANTO
Q
TEM
MPO POSSO GUARDAR E
ESSE MEDIC
CAMENTO?
ONDE, COM

O produ
uto deve ser mantido
m
em tem
mperatura ambiiente (entre 155º e 30ºC) e o ffrasco deve serr hermeticameente
fechado
o para evitar ev
vaporação ou cristalização do
o produto.
Númerro de lote e dattas de fabricaçção e validadee: vide embalaagem.
Não use medicamentto com o prazo
o de validade vencido. Guarrde-o em sua embalagem original.
Loceryll é um esmalte transparente in
ncolor ou quasse incolor.
Antes de
d usar, obserrve o aspecto do medicamen
nto. Caso ele esteja no praazo de validad
de e você obserrve
alguma
a mudança no aspecto, conssulte o farmaccêutico para saaber se poderáá utilizá-lo.
Todo medicamento
m
deve
d
ser mantido fora do alcance das criaanças.

6.

COMO DEV
VO USAR ESTE MEDICA
AMENTO?
®

LOCER
RYL Esmalte terapêutico deeve ser aplicad
do na unha afettada da mão ouu do pé uma oou duas vezes ppor
semanaa, da seguinte forma:
fo

a) Antes de aplicarr LOCERYL® Esmalte, lixarr a área afetadaa da unha o maais profundameente
possíveel (figura 1), co
om auxílio de uma
u lixa. As lix
xas utilizadas nnas unhas afetaadas não devem
m ser utilizadass
em unh
has sadias. Podeerá ser utilizad
da qualquer lixaa de unha novaa, devendo desccarta-la após uutilização nas
unhas afetadas,
a
para evitar
e
a recontaaminação.

b) Limpar
L
e desen
ngordurar a sup
perfície da unhaa com uma dass compressas eembebidas em
i
(figura 2). Altern
nativamente, po
oderá ser utilizzado algodão em
mbebido em reemovedor de
álcool isopropílico
esmaltee comum.
c) Repeetir este processso antes de qu
ualquer nova aplicação,
a
visaando eliminar oos resíduos de medicamento da
aplicaçãão anterior.
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d) In
ntroduzir a esp
pátula no frasco
o contendo o e smalte (figura 3). Não tocar o gargalo do
frasco, para evitar a deposição de resíduos do esmaalte que depoiss, poderão prejudicar o fechaamento do frascco.

A
diretam
mente sobre tod
da a superfície dda unha afetadda (figura 4).
e) Aplicar
o frasco e fech
har imediatam
mente. Quanto maior for a p
permanência d
do frasco aberrto,
Limparr o gargalo do
maior a chance do essmalte secar e cristalizar-see dentro do fraasco.

f) Deixar
D
secar por aproximadam
mente 3 - 5 minnutos (figura 5)).

g) Limpar
L
a espátula com a compressa em
mbebida em áálcool isopropíílico ou algoddão
o queira reutilizzar a espátula eem outras apliccações (figura 6).
embebido em removeedor de esmaltee comum, caso
As lixas e compressass já utilizadas deverão
d
ser desscartadas.
Para peessoas que lidam
m com solventtes orgânicos (ttíner e outros),, recomenda-see o uso de luvaas impermeáveiis a
fim de proteger
p
a pelíccula de esmaltee de LOCERY
YL®.
A duraação do tratam
mento depende principalmentte da gravidadde, localizaçãoo da infecção e velocidade de
crescim
mento da unha. Em média, sãão necessários 6 meses para aas unhas das m
mãos e de 9 – 12 meses paraa as
unhas dos
d pés. O trattamento não deeverá ser interrrompido antes da completa rregeneração daa unha e cura ddas
áreas affetadas.
Nas inffecções gravess, com acomettimento da maatriz ungueal (local próxim
mo à cutícula, onde se iniciaa o
crescim
mento da unhaa), a critério médico,
m
LOCE
ERYL esmaltee pode ser usaado associadoo ao antimicóttico
sistêmicco.
Siga co
orretamente o modo de usarr. Em caso de dúvidas sobrre este medicaamento, procure orientação do
farmaccêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orien
ntação de seu m
médico ou ciru
urgião-dentistta.

7.

O QUE DEV
VO FAZER QUANDO
Q
EU ME ESQUEC
CER DE USAR
R ESTE MED
DICAMENTO
O?

Caso vo
ocê esqueça dee usar o mediccamento, faça a aplicação noormalmente asssim que se lem
mbrar. Na semaana
seguinte, volte a apliccar normalmentte.
ntação do farm
macêutico ou d
de seu médicoo, ou cirurgiãoo-dentista.
Em casso de dúvidas, procure orien

8.

QUAIS OS MALES
M
QUE
E ESTE MEDIICAMENTO PODE CAUS
SAR?
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Reaçõees adversas raras (ocorre en
ntre 0,01% e 0,1% dos pacienntes que utilizaam este medicaamento): as unhhas
podem tornar-se frágeeis e quebradiçças ou com alteeração na colorração; entretantto, estas reaçõees podem ter sido
provocaadas pela próprria micose de unha.
u
Reaçõees adversas muito raras (occorre em meno
os de 0,01% doos pacientes quue utilizam estte medicamentto):
sensaçãão de ardência na
n pele.
Frequêência desconh
hecida (reaçõess reportadas pós-comercializzação, a frequência não podde ser estimada a
partir dos
d dados dispo
oníveis): eritem
ma (vermelhidãão), prurido (cooceira), erupçãão cutânea, bollhas, dermatitee de
contato (reação alérgiica da pele dev
vida ao contato com o produtoo) e reação aléérgica sistémicaa (reação alérggica
grave que
q pode ser associada
a
ao in
nchaço do rostto, lábios, línggua ou gargantta, dificuldade em respirar e/ou
erupção
o cutânea gravee).
nda o uso em caso
c
de reaçõees de hipersenssibilidade e prrocure orientaação médica.
Suspen
me ao seu médiico, cirurgião--dentista ou fa
armacêutico o aparecimentto de reações iindesejáveis p
pelo
Inform
uso do medicamento
o. Informe tam
mbém à empreesa através do seu serviço dee atendimentoo.
9.

O QUE FAZ
ZER SE ALG
GUÉM USAR UMA QUANT
TIDADE MA
AIOR DO QUE
E A INDICAD
DA
DESTE ME
EDICAMENTO
O?

O prod
duto destina-se ao uso derrmatológico exclusivamente
e
e. Caso ocorrra ingestão accidental, procure
orientaçção médica.
Em casso de uso de grande
g
quantidade deste meedicamento, p
procure rapidamente socorro médico e leeve
a emba
alagem ou bulla do medicam
mento, se possível. Ligue paara 0800 722 66001, se você p
precisar de m
mais
orienta
ações.
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