LOCERYL®
cloridrato de amorolfina
CREME
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 na 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.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
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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.

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 (ocorrendo em 1 paciente a cada 1.000 pacientes): irritação da pele, eritema (coloração
avermelhada da pele), coceira, sensação de ardência na pele.
Reações muito raras (ocorrem em menos de 1 paciente a cada 10.000 pacientes): dermatite de contato,
que é uma reação alérgica inflamatória da pele devido ao contato com o produto.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo
uso do medicamento. Informe também à empresa através do serviço de atendimento.
9.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA
DESTE MEDICAMENTO?

O produto destina-se ao uso tópico exclusivamente. Caso ocorra ingestão acidental, procure atendimento
médico para as medidas sintomáticas apropriadas.
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Em caaso de ingestãão acidental ou uso de graande quantid
dade deste meedicamento, p
procure rapid
damente
socorrro médico e leeve a embalaggem ou bula do
d medicameento, se possívvel.
Liguee para 0800 7222 6001, se voocê precisar d
de mais orienttações.
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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 NAS 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.

6

O uso de esmaltes ccosméticos ou unhas artificiaais deve ser evvitado durantee o tratamento..
medicamento ccontém ÁLCO
OOL.
Este m
5..

ONDE, CO
OMO E POR
R QUANTO T
TEMPO POSSO GUARDA
AR ESSE ME
EDICAMENT
TO?

mbiente (entree 15º e 30ºC) e o frasco devve ser hermetiicamente
O prodduto deve ser mantido em ttemperatura am
fechaddo para evitar evaporação ouu cristalizaçãoo do produto.
Númeero de lote e d
datas de fabriicação e valid
dade: vide emb
balagem.
use medicameento com o prrazo de validaade vencido. Guarde-o
G
em sua embalageem original.
Não u
Loceryyl é um esmallte transparente incolor ou qquase incolor.
Antess de usar, obsserve o aspectto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de vallidade e você observe
algum
ma mudança n
no aspecto, coonsulte o farm
macêutico parra saber se pooderá utilizá-llo.
Todo medicamentoo deve ser maantido fora doo alcance das crianças.

6..

COMO DE
EVO USAR E
ESTE MEDIC
CAMENTO??
®

ERYL Esmaltte terapêutico deve ser aplicado na unha afetada da mão
m ou do pé uma
u
ou duas vezes
v
por
LOCE
semanna, da seguintee forma:

a) Antes de apliccar LOCERYL
L® Esmalte, llixar a área afeetada da unha o mais profunndamente
d uma lixa. Ass lixas utilizaddas nas unhas afetadas não ddevem ser utilizadas
possívvel (figura 1), ccom auxílio de
em unnhas sadias. Pooderá ser utilizzada qualquer lixa de unha nnova, devendoo descarta-la appós utilização nas
unhas afetadas, paraa evitar a reconntaminação.

b)) Limpar e dessengordurar a superfície da uunha com umaa das compresssas embebidaas em
álcooll isopropílico ((figura 2). Alternativamentee, poderá ser uutilizado algoddão embebido em removedoor de
esmaltte comum.
c) Reppetir este proccesso antes dee qualquer novva aplicação, vvisando eliminar os resíduoos de medicam
mento da
aplicação anterior.

e
no fraasco contendoo o esmalte (figgura 3). Não tocar o gargaloo do
d)) Introduzir a espátula
f
doo frasco.
frasco, para evitar a deposição de resíduos do eesmalte que deepois, poderão prejudicar o fechamento

e)) Aplicar diretamente sobre toda a superfíície da unha affetada (figura 4).
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Limpaar o gargalo d
do frasco e feechar imediattamente. Quaanto maior forr a permanên
ncia do frascoo aberto,
maiorr a chance do esmalte secar e cristalizarr-se dentro doo frasco.

f) Deixar secar por aproximaddamente 3 - 5 minutos (figuura 5).

e álcool isoopropílico ou algodão
g)) Limpar a eespátula com a compressaa embebida em
embebbido em removvedor de esmaalte comum, ccaso queira reuutilizar a espáttula em outrass aplicações (ffigura 6).
As lixas e compresssas já utilizadaas deverão ser descartadas.
meáveis a
Para ppessoas que liddam com solveentes orgânicoos (tíner e outrros), recomendda-se o uso dee luvas imperm
fim dee proteger a peelícula de esm
malte de LOCE
ERYL®.
mente da gravvidade, localizzação da infeecção e velocidade de
A durração do trataamento depennde principalm
crescim
mento da unhha. Em média, são necessáriios 6 meses paara as unhas ddas mãos e dee 9 – 12 meses para as
unhas dos pés. O trratamento nãoo deverá ser innterrompido anntes da complleta regeneraçção da unha e cura das
a
áreas afetadas.
metimento daa matriz unguueal (local próóximo à cutíccula, onde se inicia o
Nas innfecções gravves, com acom
crescim
mento da unhha), a critérioo médico, LO
OCERYL esm
malte pode ser usado assocciado ao antiimicótico
sistêm
mico.
c
o modo de usar. Em caso de dúvidas ssobre este meedicamento, p
procure orienttação do
Siga corretamente
farmaacêutico. Não desaparecendo os sintomaas procure orrientação do sseu médico.

7..

O QUE DE
EVO FAZER
R QUANDO E
EU ME ESQU
UECER DE USAR
U
ESTE MEDICAME
ENTO?

Caso você
v
esqueça de usar o medicamento, faaça a aplicaçãoo normalmentte assim que se
s lembrar. Naa semana
seguinnte, volte a apllicar normalm
mente.
Em caaso de dúvidaas, procure orrientação do ffarmacêutico ou de seu méédico.

8..

QUAIS OS
S MALES QU
UE ESTE ME
EDICAMENT
TO PODE CA
AUSAR?

m tornar-se frággeis e quebraddiças ou com aalteração na cooloração;
As reaações adversass são raras. Ass unhas podem
entretaanto, estas reaações podem teer sido provoccadas pela próppria onicomicose.
Tambéém pode ocorrrer, muito raaramente, senssação de ardêência na pele e dermatite dde contato, quue é uma
reaçãoo alérgica inflaamatória da ppele devida ao contato com o produto. Suuspenda o usoo se ocorrerem
m reações
de hippersensibilidadde e procure orrientação méddica.
Inform
me ao seu méédico, cirurgiãão-dentista ou
u farmacêutico o aparecim
mento de reaçções indesejávveis pelo
uso doo medicamento. Informe também à emp
presa atravéss do seu serviço de atendim
mento.
9..

O QUE FA
AZER SE AL
LGUÉM USA
AR UMA QU
UANTIDADE MAIOR DO
O QUE A IND
DICADA
DESTE MEDICAMEN
M
NTO?
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O prooduto destinaa-se ao uso dermatológicoo exclusivam
mente. Caso oocorra ingestãão acidental, procure
orientaação médica.
dade deste meedicamento, p
procure rapid
damente
Em caaso de ingestãão acidental ou uso de graande quantid
socorrro médico e leeve a embalaggem ou bula d
do medicameento, se possívvel.
Liguee para 0800 7222 6001, se voocê precisar d
de mais orienttações.
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c
o modo de ussar, não desap
parecendo oss sintomas proocure orientaação médica.
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bula foi aprovvada pela AN
NVISA em 03//02/2015.
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Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica
Data do
expediente

27/06/2014

03/02/2015

N°
expediente

Assunto

0509684/14-7

Inclusão Inicial de
Texto de Bula –
RDC 60/12

N.A

MEDICAMENTO
NOVO Notificação de
Alteração de
Texto de Bula –
RDC 60/12

Dados da petição/notificação que altera bula
Data do
expediente

N° do
expediente

Assunto

Dados das alterações de bulas
Data de
aprovação

Itens de bula

Versões
(VP/VPS)

Apresentações
relacionadas
Creme
2,5mg/g
(bisnagas de 10g e 20g);

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

VP
Esmalte 50mg/ml (frasco
2,5ml com acessórios).

22/04/2014

0302566/14-7

1317 MEDICAMENTO
NOVO – Inclusão de
Nova Apresentação
Comercial

27/10/2014

Apresentações

VP

Esmalte
50mg/ml
(frascos de 2,5ml com
acessórios, e 1,25ml sem
acessórios).
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