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• οι αυτοάνοσες Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες (αΠδ) αποτελούν μια ετερογενή ομάδα παθολογικών καταστάσεων στην οποία εμπεριέχονται νοσολογικές οντότητες διαφορετικής αιτιολογίας και παθογένειας
• στο παρελθόν οι όροι «πέμφιγα» (ιπποκράτης, 6ο Βιβλίο επιδημιών) και
«Pompholyx» χαρακτήριζαν κάθε πομφολυγώδη δερματοπάθεια
• στα 1731, ο Francois Boissier de la Croix de Sauvages χρησιμοποίησε κυριολεκτικά τον όρο «πέμφιγα»
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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA
To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι
σύγχρoνες απόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της
δερματoλoγίας. • Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά σε συνέδρια,
επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς
και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. • Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη δερματoλoγία. • σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση
σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη δερματoλoγία.
• Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέματα. • Eπιστoλές πρoς τη σύνταξη. • Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. •
δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • δερματoλoγία και Πληρoφoρική. •
δερματoλoγία και Iστoρία. • Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. • Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. • Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. • Nέα ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. • Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. • Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. •
Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.
κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν
επιστρέφονται. O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για
την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H συντακτική Eπιτροπή διατηρεί
το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης,
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.
Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: εκδόσεις καυκάς, Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 αγία Παρασκευή
τηλ. & Fax: 210 6777590, ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr υπόψιν
κας Γκελντή.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - 1953

ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - 1965

• αΠδ-ομάδας-πέμφιγας
• Φυλλώδης
• ερυθηματώδης
• κοινή
• Βλαστική
Ενδοεπιδερμιδική
• ενδημική
• ουδετεροφιλική
• IgA
• Φαρμακευτική
• Παρανεοπλασματική

Ζώνη
βασικής
μεμβράνης

αΠδ-ομάδας πεμφιγοειδούς
• Πομφ. πεμφιγοειδές
• Πεμφ. της κύησης
• Πεμφ. βλεννογόνων
• Γραμμική IgA πομφ.
δερματοπάθεια
• Πεμφιγοειδής ομαλός
λειχήνας

ανω τμήμα
θηλώδους
χορίου

• επίκτητη πομφολ.
επιδερμόλυση
• Πομφολ. συστηματικός
ερυθ. λύκος
• ερπητοειδής δερματίτιδα

Πομφόλυγα

Υποεπιδερμιδική

ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - 1988

ΕΝΔΟΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΗ ΠΟΜφΟΛυΓΑ
•

• δεσμοσωμιακή πλάκα
• δεσμογλέα
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Pigmerise™

Καινοτομία στη θεραπεία της λεύκης
Η πιπερίνη έχει μελετηθεί για αρκετά χρόνια
και έχει αποδειχθεί ως πολλά υποσχόμενη
στη θεραπεία επαναχρωματισμού του
δέρματος. Ωστόσο, απαιτεί υψηλές
συγκεντρώσεις για να έχει καλύτερα
αποτελέσματα και απαιτεί προγενέστερη
διαλυτοποίηση σε αλκοόλη η οποία
ευθύνεται για τον ερεθισμό του δέρματος
και τη μειωμένη δράση της στις τοπικές
θεραπείες. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

fagron.gr

της Fagron, βασιζόμενο στα πρόσφατα
επιστημονικά δεδομένα, ανέπτυξε το
Pigmerise™. Το Pigmerise™ είναι ένα
φυσικό προϊόν που αποτελείται από μαύρο
πιπέρι (Piper nigrum L.), αλκαλοειδή και
πτητικά έλαια για συνεργιστική δράση. Το
Pigmerise™ ενισχύει τη μελανογένεση και
τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων
που οδηγούν σε επαναχρωματισμό του
δέρματος. Το Pigmerise™ ενδείκνυται για

Fagron Hellas - 12o χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας - 42100 Τρίκαλα
Tηλ. 801 11 42100 - 24310 83633-5 - Fax 24310 83615 - info@fagron.gr

τη θεραπεία της λεύκης, της ιδιοπαθούς
σταγονοειδούς λευκοδερμίας και άλλων
διαταραχών στις οποίες παρουσιάζεται
μείωση των μελανοκυττάρων. Το Pigmerise™
μπορεί να χορηγηθεί στα πλαίσια της
εξατομικευμένης θεραπείας και περιέχεται
στο πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron
Advanced Derma Convenience Pack PF
(Pigmerise™ 20% σε Fitalite™ 50g) για τη
θεραπεία της λεύκης.

δεσμογλεΐνη 1

160 kDa

18q12.1-q12.2

Φυλλώδης πέμφιγα
ενδημική »
ερυθηματώδης »
Φαρμακευτική »?
Παρανεοπλασματική
»
*κοινή (δέρμα βλεν.)
»

δεσμογλεΐνη 2

116 kDa

18q12.1-q12.2

-

18q12.1-q12.2

*κοινή (δέρμα.) »
Βλαστική »
Φαρμακευτική »?
Παρανεοπλασματική
»

18q12.1

*κοινή »?

Χρωμ.18
18;12.1

IgA »
ενδημική »
ουδετεροφιλική »

δεσμογλεΐνη 3

δεσμογλεΐνη 4
δεσμογλεΐνη
1,2,3

116 kDa

100-120
kDa

Υποδοχέας ακετυλχολίνης (ΜΒ 60kD)
Από: M. Megahed Histopathology of Blistering Diseases, Springer Berlin
2004 (Τροποπ.)
Πρωτεΐνες δεσμοσωμιακής πλάκας
Πρωτεΐνη

Μοριακό
βάρος

Θέση γον.
χάρτη

Κλινική συσχέτιση

δεσμοπλακίνη
ι

250 kDa

6p24-p23.1

Παρανεοπλασματική
πέμφιγα

δεσμοπλακίνη
ιI

215 kDa

6p24-p23.1

Παρανεοπλασματική
πέμφιγα

ενβοπλακίνη

210 kDa

17q.25

Παρανεοπλασματική
πέμφιγα

Περιπλακίνη

195 kDa

16p13

Παρανεοπλασματική
πέμφιγα

Πλακογλομπίνη
83 kDa
1

17q.21

κοινή », Νόσ. Νάξου

75, 85,
Πλακοφυλλίνες
100,
1,2,3
150, kDa

1q32,12p13

-

Πλεκτίνη

8q.24

Παρανεοπλασματική πεμφ.
Πομφ. Πεμφιγοειδές

300 kDa

Προς το παρόν αδιευκρίνηστη: 170 KDa (παρανεοπλασματική πέμφιγα)
Από: M. Megahed Histopathology of Blistering Diseases, Springer Berlin
2004 (Τροποπ.)

υΠΟΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΗ ΠΟΜφΟΛυΓΑ

Πρωτεΐνες δεσμοσωμιακής πλάκας
και δεσμογλέας
Πρωτεΐνη

Μοριακό
βάρος

Θέση γον.
χάρτη

Κλινική συσχέτιση
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• ημιδεσμοσωμάτια
• Lamina lucida
• στηρικτικά νημάτια

• ημιδεσμοσωμάτια
• Lamina lucida
• στηρικτικά νημάτια
• Lamina densa
• στηρικτικά ινίδια

Πρωτεΐνη

Μοριακό
βάρος

Θέση
γον. χάρτη

Κλινική συσχέτιση

BPAG 1

230 kDa

6p12-p11

Πομφ. πεμφιγοειδές, πεμφιγ.
των βλεννογόνων, πεμφιγ.
της κύησης πεμφιγ. ομαλός
λειχήνας, παρανεοπλασματική
πέμφιγα

Πλεκτίνη

300 kDa

8q24

Πομφ. πεμφιγοειδές,
Παρανεοπλασματική πέμφιγα

10q24.3

Πομφ. πεμφιγοειδές, πεμφιγ.
της κύησης, πεμφιγ. των
βλεννογόνων, πεμφιγ. ομαλός
λειχήνας

BPG 2

180 kDa

?

97 kDa

Γραμμική IgA πομφολυγωδής
δερματοπάθεια

Από: M. Megahed Histopathology of Blistering Diseases, Springer Berlin
2004 (Τροποπ.)

Πρωτεΐνες

Μοριακό Θέση
βάρος
γον. χάρτη

Κλινική συσχέτιση

α6 ιντεγκρίνη

130 kDa

Πεμφιγ. των βλεννογόνων
(στοματική εντόπιση)

ΣΕΛΙΔΑ 8

Χρωμ. 2

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 125mg brivudin. Έκδοχο(α) με γνωστή δράση: μονοϋδρική λακτόζη. Κάθε
δισκίο περιέχει 37mg μονοϋδρική λακτόζη. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1 4.3. Αντενδείξεις: Το BRIVIR δεν
πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο
6.1. Ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία: Η χρήση του BRIVIR αντενδείκνυται σε ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, ειδικά
εάν λαμβάνουν 5-fluorouracil (5-FU), συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης, των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, floxuridine, tegafur) και προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών
ή άλλων 5-fluoropyrimidines (βλέπε επίσης παρ. 4.4.και 4.5). Ασθενείς υπό αντιμυκητιασική θεραπεία με φλυκυτοσίνη: Η χρήση του
Brivirαντεδείκνυται σε ασθενείς υπό αντιμυκητιασική θεραπεία με φλυκυτοσίνη επειδή αυτή είναι προ-φάρμακο της 5-fluorouracil(5-FU).
Ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια: Η χρήση του BRIVIR αντεδείκνυται σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια όπως π.χ. αυτούς υπό αντικαρκινική
χημειοθεραπεία, άλλη ανοσοκατασταλτική αγωγή. Παιδιά: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα τουBRIVIR σε παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί
και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η χρήση του. Κύηση και γαλουχία: Το BRIVIR αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας (βλέπε επίσης παρ. 4.6.). 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Η brivudin χορηγήθηκε σε περισσότερους από 3900 ασθενείς σε κλινικές
μελέτες. Η πιο σοβαρή αντίδραση, που σπανίως συμβαίνει, ήταν η ηπατίτιδα. Επίσης, αυτή η αντίδραση έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια
ερευνών μετά την κυκλοφορία. Η μόνη συχνή ανεπιθύμητη αντίδρασηήταν η ναυτία (2,1%). Οι επόμενες συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις
(ασυνήθιστες και σπάνιες) ήταν εκείνες που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα και τις ψυχιατρικές διαταραχές SOCs.Eίναι επίσης φανερό
από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία ότι η brivudin επιδρά στο ΚΝΣ. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού ήταν οι αντίστοιχες κατά τη διάρκεια της κλινικής χρήσης του προϊόντος, όπως είναι φανερό και από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία. Η συχνότητα και το είδος των ανεπιθυμήτων αντιδράσεων συμφωνούν σε αυτές που εμφανίζονται σε άλλα αντιϊκά νουκλεοζίδια της ιδίας
κατηγορίας. Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών: Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της brivudinανάλογα με το οργανικό σύστημα κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Όχι
συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Ακοκκιοκυτταραιμία, ηωσινοφιλία, αναιμία, λεμφοκυττάρωση, μονοκυττάρωση. Σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000): Θρομβοπενία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Aλλεργικές/αντιδράσεις υπερευαισθησίας (περιφερικό οίδημα και οίδημα της γλώσσας, χειλιών, βλεφάρων, λάρυγγα και προσώπου, κνησμός, εξάνθημα, αυξημένη
εφίδρωση, βήχας, δύσπνοια, βρογχόσπασμος). Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100):
Aνορεξία. Ψυχιατρικές διαταραχές: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Αϋπνία, αγχώδη διαταραχή. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000):
Παραισθήσεις, συγχυτική κατάσταση. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Kεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγος,
υπνηλία, παραισθησία. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Δυσγευσία, τρόμος. Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): Διαταραχή ισορροπίας. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Πόνος στο αυτί.
Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Υπέρταση. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Υπόταση. Μη γνωστές (δεν
μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): Αγγειϊτιδα. Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές (≥1/100 έως <1/10):
Ναυτία. Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Δυσπεψία, έμμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια, τυμπανισμό, δυσκοιλιότητα. Διαταραχές του
ήπατος και των χοληφόρων: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Λιπώδες ήπαρ, αυξημένα ηπατικά ένζυμα. Σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000): Hπατίτιδα, αύξηση της χολερυθρίνης στο αίμα. Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):
Οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα): Εξάνθημα σταθερής έκθυσης, απολεπιστική δερματίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Steven’s Johnson. Διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος: Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Οστικά άλγη. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Εξασθένηση, κόπωση, γριππώδης συνδρομή (αίσθημα κακουχίας, πυρετός, πόνος,ρίγη).

Βιβλιογραφία: 1. Smpc Brivir®.

Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το BRIVIR ® και η 5-fluorouracil συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης ή των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, floxuridine και tegafur) ή προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών και άλλων 5-fluoropyrimidines π.χ. flucytosine δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και
πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν αρχίσει η θεραπεία με φάρμακα της ομάδας 5-fluoropyrimidine. Ως μια επιπλέον προφύλαξη, πρέπει να ελέγχεται
η δραστικότητα του ενζύμου DPD (διϋδροπυριμιδίνης αφυδρογονάσης) πριν αρχίσει οποιαδήποτε θεραπεία με φάρμακα της ομάδας της 5-fluoropyrimidine σε ασθενείς που προσφάτως
έπαιρναν BRIVIR®.
Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στη Menarini Hellas.

ΜΕNARINI HELLAS A.E.
Aν. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 8316111 - 3, Fax: 210 8317 343, e - mail: menarini@otenet.gr

β4 ιντεγκρίνη

205 kDa

17qM

Πεμφιγ. των βλεννογόνων
(οφθαλμική εντόπιση)

Πρωτεΐνη

Μοριακό
βάρος

Θέση
γον. χάρτη

Κλινική συσχέτιση

Λαμινίνη 5
(α3)
(επιλιγκρίνη)

145 kDa

18q11.2

Πεμφιγοειδές των
βλεννογόνων

κολλαγόνο
IV(α1,2,3,4,α,)

185 kDa

13q.342q.35-q.37

-

Nidogen 1

150kDa

1q.43

-

Nidogen 2

200 kDa

Χρωμ.14

-

Perlecan

467 kDa

Χρωμ.14

-

3q.21

επίκτητη πομφολυγ.
επιδερμόλυση,πομφολ.
συστημ. ερυθημ. λύκος,
υπότυπος γραμμικής
IgA πομφολυγ.
δερματοπάθειας

Λαμινίνη 5
(α3)
(επιλιγκρίνη)

145 kDa

18q11.2

Πεμφιγοειδές των
βλεννογόνων

Λαμινίνη 10

350 kDa

18q11.2

-

Από: M. Megahed Histopathology of Blistering Diseases, Springer Berlin
2004 (Τροποπ.)

κολλαγόνο
VII

290 kDa

,

Από: M. Megahed Histopathology of Blistering Diseases, Springer Berlin
2004 (Τροποπ.)

• Lamina densa
• στηρικτικά ινίδια

,

ID
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

Γραφ. Επιστημ. Ενημ.: Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής,
Τηλ.: 210 23 11 031, Fax: 210 23 15 889,
e-mail: iasis@iasispharma.gr, www.iasispharma.gr

Θεραπεία ακμής
1

ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΚΛΕΙΩ1, ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ2
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»
2
Ειδικευόμενη Δερματολογίας, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

ηλικία
ΘεραΠεια

Έκταση
Περιοχή
τύπος ακμής

τοπική
ή συστηματική
μονοθεραπεία
ή συνδυασμός

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
BPO
• αντιβακτηριδιακή, φαγεσωρολυτική δράση
• καμία αντοχή
• ερεθισμός, αποχρωματισμός ρούχων, δερματίτιδα εξ’ επαφής
• κατηγορία C (εγκυμοσύνη)
ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙβΙΟΤΙΚΟ
• συσσωρεύεται σε τριχοσμηγματογόνο θύλακο
• αντιφλεγμονώδη, αντιβακτηριδιακή δράση
• δεΝ συνίσταται ως μονοθεραπεία
• καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με BPO
• κατηγορία B
• Clindamycin 1% προτιμάται από Erythromycin
2%

(Mills O Jr et al. Bacterial resistance and
therapeutic outcome following three months
of topical acne therapy with 2% erythromycin
gel versus its vehicle. Acta Derm Venereol.
2002;82:260-5)

ΤΟΠΙΚΟ ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΕΣ
• Tretinoin, Adapalene, Tazarotene

• Φαγεσωρολυτική, αντιφλεγμονώδη δράση (κυρίως Adapalene), δημιουργούν αφιλόξενο περιβάλλον (αερόβιο) για το P. acnes, διευκολύνουν τη διείσδυση άλλων τοπικών φαρμάκων

• συγκεντρώσεις
αποτελεσματικότητα,
ερεθιστικότητα
• ανεπιθύμητες ενέργειες: ξηρότητα, απολέπιση, ερύθημα, ερεθισμός
• ρίσκο φωτοευαισθησίας (αντηλιακή προστασία)
• απαραίτητη η διαφορετική στιγμή εφαρμογής Tretinoin και BPO
• δοσολογία: 1 φορά ημερησίως βράδυ
• Ως μονοθεραπεία στη φαγεσωρική ακμή, ως
συνδυασμός σε όλους τους τύπους ακμής
• διατηρούν την ύφεση που έχει επιτευχθεί –
Θεραπεία συντήρησης
• κατηγορία C
αdapalene, Tretinoin, κατηγορία Χ
Tarazotene
• Adapalene, Tretinoin ~ αποτελεσματικότητα
ΑζΕλΑΪΚΟ ΟξΥ (15% ή 20%)
• αντιβακτηριδιακή, αντιφλεγμονώδη και φαγεσωρολυτική δράση
• κατηγορία B
• Fitzpatrick ≥ IV (λεύκανση σε υπερμελαγχρώσεις)

ΔΑψΟΝη gEl (5%)
• επάλειψη πρωί και βράδυ
• Ήπια – μέτρια αποτελεσματικότητα σε φλεγμονώδεις βλάβες
• σε παρουσία φαγεσώρων συνδυάζεται με
τοπικά ρετινοειδή
• οξειδώνεται από BPO
• δε χρειάζεται G6PD
SA (30%)
• Φαγεσωρολυτική δράση, βελτιώνει το ερύθημα μετά την ακμή
• Περιορισμένες μελέτες ως θεραπεία ακμής

1ης ΓΡΑΜΜΗΣ
ΤΕΤΡΑΚΥΚλΙΝΕΣ
• αντένδειξη σε κύηση, ≤ 8 y, αλλεργία
• αναστολή χημειοταξίας, δράσης μεταλλοπρωτεϊνασών και σύνθεση πρωτεϊνών
• μινοκυκλίνη 1 mg/kg, δοξυκυκλίνη 100200mg
• καμία δεν υπερέχει αλλά η μινοκυκλίνη εμφανίζει περισσότερες και σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (Garner et al. Minocycline for
acne vulgaris: efficacy and safety. Cochrane
Database Syst Rev. 2012;(8):CD002086)

(Dayal S et al. Jessner! s solution vs. 30% salicylic
acid peels: a comparative study of the efficacy
and safety in mild-to-moderate acne vulgaris. J
Cosmet Dermatol. 2016. doi: 10.1111)

(Ullah G et al. Comparison of oral azithromycin
with oral doxycycline in the treatment of
acne vulgaris. J ayub Med Col Abbottabad.
2014;26:64-67)

• ανάπτυξη αντοχής;

ΑΝΕΠΙΘυΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣυΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
• κολπική καντιντίαση
• Φαρμακευτικό εξάνθημα
• Φωτοευαισθησία
• Γαστρεντερικές διαταραχές
• μινοκυκλίνη: DRESS, Drug Induced Lupus, εμβοές, ζάλη, μελάχρωση δέρματος και βλεννογόνων, καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση
• δοξυκυκλίνη: καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση (σπάνια)
• μακρολίδια: ηπατοτοξικότητα, διαταραχή καρδιακής αγωγιμότητας μεταβολισμού κυκλοσπορίνης

ΣυΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
• μέτρια – σοβαρή φλεγμονώδης ακμή ή ακμή ανθεκτική σε τοπική θεραπεία
• Ποτε ως μονοθεραπεία
• Ποτε σε συνδυασμό με τοπικό αντιβιοτικό
• Χρήση για το συντομότερο δυνατό διάστημα
- επανεξέταση σε 3 μήνες maximum
- συγχορήγηση με τοπικό ρετινοειδές ± BPO
• Να ακολουθεί τοπική θεραπεία συντήρησης
• σε επανάληψη θεραπείας
σύσταση για το
ίδιο αντιβιοτικό
• τετρακυκλίνη, δοξυκυκλίνη, μινοκυκλίνη,
ερυθρομυκίνη, αζιθρομυκίνη, αμοξυκιλλίνη

έναντι χρήσης αζιθρομυκίνης 3 μέρες/μήνα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΣυΛΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
2ης ΓΡΑΜΜΗΣ
ΜΑΚΡΟλΙΔΕΣ
• συνδέονται με την 50S υπομονάδα του βακτηριδιακού ριβοσώματος
• Πρόσφατη μελέτη δεν ανέδειξε ανωτερότητα της καθημερινής χρήσης δοξυκυκλίνης

• συνδυασμός οιστρογόνου και προγεστίνης
• ενδείξεις (μόνο για γυναίκες)
- σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (σΠΩ)
- συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων (σΥε)
- επίμονη ή όψιμη ακμή
- σημεία υπερανδρογονισμού (εργαστηριακά ή κλινικά)

- επιθυμητή αντισύλληψη
• Πολυάριθμες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές αποδεικνύουν τη μείωση των φαγεσώρων και βελτίωση της ακμής
(Andrea L. Zaenglein et al. Guidelines of care for
the management of acne vulgaris. J Am Acad
Dermatol. 2016;74:945-73)

• αναστολή της 5α-αναγωγάσης ι, μείωση της
βιοδραστικότητας των ανδρογόνων στην τριχοσμηγματογόνο μονάδα
• στην ευρώπη μόνο το Gynofen (οιστρογόνo
+ οξική κυπροτερόνη) έχει λάβει έγκριση
• FDA: ενδείκνεται σε γυναίκες με ακμή που
επιθυμούν αντισύλληψη χωρίς απαραίτητα
να υπάρχουν κλινικά/εργαστηριακά ευρήματα υπερανδρογονισμού
• κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων
• CA τραχήλου και μαστού

ΙΣΟΤΡΕΤΙΝΟΐΝΗ
• συνθετικό παράγωγο βιταμίνης α
• σε κυστική και συρρέουσα ακμή
• δοσολογία: 0,3–0,5 mg/kg
• Για τουλάχιστον 6 μήνες με δυνατότητα επέκτασης σε μη ανταπόκριση
• >12 y
• διακοπτόμενα σχήματα δεν συνίσταται
• Λιπόφιλη ουσία, απορροφάται καλύτερα
με γεύματα
(Webster GF, Leyden JJ, Gross JA. Comparative
pharmacokinetic profiles of a novel isotretinoin
formulation (isotretinoin-Lidose) and the
innovator isotretinoin formulation: a randomized,
4-treatment, crossover study. J Am Acad
Dermatol. 2013;69:762-767.)

• με έναρξη θεραπείας πιθανή οξεία επιδείνωση της ακμής που υποχωρεί σε 7-10 μέρες
• μεγέθους σμηγματογόνων αδένων, αναστέλλει την ωρίμανση των βασικών κυττάρων του σμηγματογόνου αδένα, oμαλοποιεί τη θυλακική κερατινοποίηση, δρα στο P.
acnes, ουλών

ΘΕΡΑΠΕυΤΙΚΕΣ ΣυΣΤΑΣΕΙΣ
ΠιΝακασ ΘεραΠεΥτικΩΝ σΥστασεΩΝ
Φαγεσωρική ακμή

Ήπια – Μέτρια Βλατιδοφλυκταινώδης Ακμή

Σοβαρή Βλατιδοφλυκταινώ- Σοβαρή Κυστική
δης – Μέτρια Κυστική Ακμή Συρρέουσα Ακμή

Υψηλή
σύσταση

-

Adapalene + BPO ή Clindamycin + BPO

Ισοτρετινοΐνη

Μέτρια
σύσταση

Τοπικά
ρετινοειδή

Συστηματικό αντιβιοτικό +
Αζελαϊκό οξύ ή BPO ή Τοπικό ρετινοειδές ή Adapalene ή συστηματικό
τοπική clindamycin + tretinoin ή συστημα- αντιβιοτικό + αζελαϊκό οξύ
τικό αντιβιοτικό + adapalene
ή συστηματικό αντιβιοτικό
+ adapalene + BPO

Χαμηλή
σύσταση

Blue light ή oral Zn ή συστηματικό αντιβιοτικό + αζελαϊκό οξύ ή συστηματικό αντιβιοΣυστηματικό αντιβιοτικό
Αζελαϊκό οξύ
Συστηματικό αντιβιοτικό
τικό + adapalene + BPO ή τοπική ερυθρο+ adapalene συστημαή BPO
+ BPO
μυκίνη + ισοτρετινοΐνη ή τοπική ερυθρομυτικό αντιβιοτικό + BPO
κίνη + τρετινοΐνη

Εναλλακτική
θεραπεία
για γυναίκες

-

-

Συστηματικό αντιβιοτικό + αζελαϊκό οξύ ή συστηματικό αντιβιοτικό +
adapalene + BPO

Ορμονοθεραπεία + συστηματικό αντιβιοτικό ή
ορμονοθεραπεία + τοπική θεραπεία

(Nast A et al. European evidence-based (S3) guideline for the treatment of acne - update 2016
short version.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016; 30:1261-8.)

• ανεπιθύμητες ενέργειες
- τερατογένεση: σύσταση για αντισύλληψη
με δύο μεθόδους, 1 μήνα πριν την έναρξη της θεραπείας με ισοτρετινοΐνη, κατά τη
διάρκεια της θεραπείας και για 1 μήνα μετά τη διακοπή της θεραπείας
- διαταραχή των ηπατικών ενζύμων και
τριγλυκεριδίων TG
- Ξηροφθαλμία, ξηρότητα χειλιών, ξηρότητα δέρματος
- μυαλγία, αρθραλγία
- επίσταξη
- ραβδομυόλυση
- ιερολαγονίτιδα
- καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση
- δεν έχει τεκμηριωθεί η σύνδεση με κατάθλιψη και IBS
(Halvorsen JA et al, J Invest Dermatol. 2011;131:
363-370, Eksioglu E. et al, CED, 2007;33:
122-124)

- επιβραδυνόμενη επούλωση, ± χηλοειδή.
αποφυγή κάθε επεμβατικής μεθόδου για
6-12 μήνες μετά από τη διακοπή
(Andrea L. Zaenglein et al. Guidelines of care for
the management of acne vulgaris. J Am Acad
Dermatol. 2016;74:945-73)

ΘΕΡΑΠΕυΤΙΚΕΣ ΣυΣΤΑΣΕΙΣ

• διαχειρίσιμοι οι προβληματισμοί σχετικά με
την ασφάλεια όταν υπάρχει σωστή έναρξη
και παρακολούθηση
• εργαστηριακός έλεγχος τον πρώτο μήνα και
ακολούθως ανά τρίμηνο (εξατομίκευση ανάλογα με ασθενή)
συχνότητας και σοβαρότη• της δόσης
τας παρενεργειών

Ορμονοθεραπεία + συστηματικό αντιβιοτικό ή ορμονοθεραπεία + τοπική θεραπεία

Ισοτρετινοΐνη

• μόνο μία μελέτη για ασθενείς με φαγεσωρική ακμή, δεν υπάρχει υψηλή σύσταση λόγω έλλειψης στοιχείων
• τοπική θεραπεία συνίσταται στη φαγεσωρική ακμή λόγω του ότι πρόκειται συνήθως
για ήπια - μέτρια ακμή
• η φωτοδυναμική θεραπεία αποτελεί ανοικτή σύσταση στη βλατιδοφλυκταινώδηκυστική ακμή λόγω έλλειψης πρωτοκόλλου και εμπειρίας
• Ενδοβλαβική έγχυση
ενδοβλαβική έγχυση triamcinolone
acetonide, εφαρμόζεται σε μεγάλες κυστικές βλάβες με ταχεία βελτίωση
ΣΕΛΙΔΑ 14

(Andrea L. Zaenglein et al. Guidelines of care for
the management of acne vulgaris. J Am Acad
Dermatol. 2016;74:945-73)

• Δίαιτα
- δεν συνίσταται συγκεκριμένες διατροφικές αλλαγές
- Πρόσφατα δεδομένα συνδέουν την υπεργλυκαιμίκη δίαιτα με την ακμή
(Burris J et al. Relationships of self – reported
dietary factors and perceived acne severity in a
cohort of New York young adults. J Acad Nutr
Diet.2014; 114:384-392)

- Λίγα δεδομένα συνδέουν την ακμή με το
άπαχο γάλα
(Adebamowo CA et al. High school dietary dairy
intake and teenage acne. J Am Acad Dermatol
2005; 52:207-214)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΕΡΑυΝΟΒΟΛΟυ
ΑΚΜΗΣ
• 1 mg/kg πρεδνιζολόνης (prezolon) για 4-6
εβδομάδες μέχρι εμφανούς βελτίωσης
• κλαρυθρομυκίνη (klaricid) ή κεφαλοσπορίνες δίδονται για 7-10 ημέρες
• μετά την πάροδο των 4 πρώτων εβδομάδων προσθήκη ισοτρετινοΐνης 10-20mg με
σταδιακή αύξηση
• ενδοβλαβική έγχυση κορτικοειδών στις κύστεις

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣυΝΤΗΡΗΣΗΣ
• Χαμηλή σύσταση
- λόγω έλλειψης στοιχείων
- δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητά της
• τοπικά αντιβιοτικά δεν συνίσταται
• τοπικά ρετινοειδή ή αζελαϊκό οξύ σε φαγεσωρικη/ήπια-μέτρια βλατιδοφλυκταινώδη ακμή
• Adapalene+BPO, ή BPO, ή αζελαϊκό οξύ, ή
χαμηλή δόση ισοτρετινοΐνης (0,3 mg/kg), ή
τοπικά ρετινοειδή, ή ορμονοθεραπεία και τοπική θεραπεία (εκτός αντιβιοτικών) σε κυστική και συρρέουσα ακμή.

ID

Σιαλόρροια:
Ένα πρόβλημα μΈ ιατρικη και κόινωνικη διασταση
ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Στοματολόγος, Ιατρός-Οδοντίατρος, Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Στοματολογίας

Οι διαταραχές στην έκκριση του σάλιου (ξηροστομία και σιαλόρροια), αποτελούν
ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οδοντίατρος και ο
Στοματολόγος στην καθημερινή κλινική άσκηση της επιστήμης τους. Παρά το
γεγονός ότι η σιαλόρροια δεν προκαλεί προβλήματα που βάζουν σε κίνδυνο τη
ζωή του ασθενούς, δημιουργεί πάρα πολλά λειτουργικά, ψυχολογικά και κοινωνικά
προβλήματα στον ασθενή. Πρέπει να τονιστεί ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν
πρόκειται για αυξημένη παραγωγή σάλιου, αλλά για φαινομενική αύξηση που
οφείλεται, είτε σε δυσλειτουργία στην κατάποση του σάλιου, είτε σε αδυναμία
συγκράτησης στο στόμα λόγω νευρομυϊκής αδυναμίας κυρίως των χειλέων, της
γλώσσας, των παρειών, του φάρυγγα και του οισοφάγου.
Σιαλόρροια είναι η αυξημένη ποσότητα, πραγματική ή φαινομενική, σάλιου που
συχνά τρέχει και έξω από τη στοματική κοιλότητα.

η

φυσιολογική παραγωγή σάλιου είναι 1-1½
λίτρο την ημέρα. οι κύριες λειτουργίες του
σάλιου είναι: α) η εφύγρανση του στόματος, β) συμβολή στην άμυνα του στόματος έναντι μικροβίων, γ) συμμετοχή στην πέψη των τροφών και την κατάποση, δ) συμβολή στην ομιλία, ε) δρα ως ρυθμιστικό διάλυμα εξουδετερώνοντας οξέα που παράγονται στο στομάχι και παλινδρομούν στον οισοφάγο σε περίπτωση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. τα αίτια που προκαλούν σιαλόρροια είναι πολλά και μπορεί να ταξινομηθούν σε 5 ομάδες (Πίνακας):
Ι. Τοπικά νοσήματα στο στόμα: στην ομάδα αυτή ανήκουν νοσήματα που προκαλούν επώδυνα
έλκη στο στόμα (π.χ. άφθες, ερπητική στοματίτιδα, πέμφιγα κ.α.), καθώς και τοποθέτηση νέων
οδοντοστοιχιών που προκαλούν τοπικό ερεθισμό. σε αυτές τις περιπτώσεις η σιαλόρροια είναι
ήπια και περνά με τη θεραπεία της βασικής νόσου ή τη διόρθωση του τοπικού προβλήματος.
ΙΙ. Συστηματικά νοσήματα: στην ομάδα αυτή
ταξινομούνται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ο καρκίνος του οισοφάγου και του στομάχου, νευρολογικά νοσήματα, π.χ. η εγκεφαλική παράλυση, η πλάγια μυοατροφική
σκλήρυνση, η νόσος του Parkinson, η νόσος
Alzheimer, το σύνδρομο Down, η πάρεση του
προσωπικού νεύρου, χειρουργικές επεμβάσεις
στο στόμα κ.α. σε όλα τα νευρολογικά προβλήματα δεν υπάρχει υπερπαραγωγή σάλιου αλλά αδυναμία (χαλάρωση) στο νευρομυϊκό έλεγχο κατακράτησης του σάλιου στο στόμα, κα-

θώς και σε μειωμένη κατάποσή του.
ΙΙΙ. Φάρμακα: Πρόκειται για ανεπιθύμητη δράση
ορισμένων φαρμάκων που προκαλούν αυξημένη παραγωγή σάλιου. στην ομάδα αυτή υπάγονται φάρμακα όπως η clozapine,
η clonazepine, η πιλοκαρπίνη, το λίθιο, τα
ιωδιούχα και τέλος δηλητηρίαση με βαρέα μέταλλα (αρσενικό, υδράργυρο, βισμούθιο κ.α.).
IV. Ψυχογενής: Πρόκειται για ψευδή εντύπωση
υπερπαραγωγής σάλιου σε άτομα που δεν ανήκουν σε καμία από τις πιο πάνω αιτιολογικές
κατηγορίες, που παραπονούνται για υπερπαραγωγή σάλιου και συνεχώς πτύουν το σάλιο
που φυσιολογικά παράγεται. Πρόκειται συνήθως για αγχωτικά άτομα. σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε και την
αυξημένη έκκριση σάλιου που προκαλείται από
την ευχάριστη οπτική παρουσία ή όσφρηση
ενός ωραίου φαγητού ή τη θέα μιας ωραίας
κυρίας, γεγονός που αντανακλά στη λαϊκή έκφραση: «τρέχουν τα σάλια του…».
V. Ιδιοπαθής παροξυσμική σιαλόρροια: Πρόκειται για άτομα που εμφανίζουν κατά διαστήματα επεισόδια αυξημένης παραγωγής σάλιου
βραχείας διάρκειας 2-10’, που προκαλείται από υπερδιέγερση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, άγνωστης αιτίας και συνήθως προηγείται ήπια ναυτία ή γαστρικός (στομαχικός) φόρτος ή ήπιος πόνος.
Γενικά η σιαλόρροια που οφείλεται σε
πραγματικά αυξημένη παραγωγή σάλιου είναι σπάνια, ενώ τις πιο πολλές φορές είναι

ΠΙΝΑΚΑΣ
Αιτιολογική ταξινόμηση της σιαλόρροιας
I.

τοπικά νοσήματα ή βλάβες στο στόμα που προκαλούν πόνο ή ερεθισμό (π.χ. άφθες, ερπητική
στοματίτις, πολύμορφο ερύθημα, πέμφιγα, νέες οδοντοστοιχίες που τραυματίζουν κ.α.)

II.

συστηματικά νοσήματα, νόσος Parkinson, Alzheimer, πλάγια μυοατροφική σκλήρυνση, σύνδρομο
Down, επιληψία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, καρκίνος του οισοφάγου και του στομάχου κ.α.

III.

Φάρμακα: κλοζαπίνη, κλοναζεπάμη, πιλοκαρπίνη, λίθιο, ιωδιούχα, βαρέα μέταλλα (βισμούθιο,
υδράργυρος, αρσενικό)

IV.

Ψυχογενής

V.

ιδιοπαθής παροξυσμική

φαινομενική από μειωμένη κατάποση του σάλιου και αδυναμία συγκράτησης στο στόμα.
Προβλήματα από τη σιαλόρροια: τα προβλήματα που προκαλούνται κατά τη σιαλόρροια είναι:
α) ψυχολογικά προβλήματα όπως ανασφάλεια, εκνευρισμός, κοινωνική απομόνωση, β) διαβροχή
ρούχων, γ) δυσκολία στην ομιλία, δ) χειλίτιδα από εφύγρανση και λειχή (γλείψιμο) του χείλους,
ε) λοιμώξεις από το μύκητα Candida albicans στις
γωνίες των χειλέων και τα χείλη, και σπάνια στ) αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές.
Θεραπεία: το πρώτο μέλημα του ασθενούς είναι να συμβουλευτεί ειδικό Στοματολόγο που
θα προσδιορίσει επακριβώς την αιτία της σιαλόρροιας. αρκετές περιπτώσεις σιαλόρροιας είναι ήπιες και εφήμερες και υποχωρούν σταδιακά
χωρίς θεραπεία. σε περιπτώσεις που είναι αποτέλεσμα τοπικής νόσου στο στόμα ή συστηματικής
νόσου, η αντιμετώπιση του βασικού προβλήματος βελτιώνει ή και αποκαθιστά πλήρως τη σιαλόρροια. σε περιπτώσεις συνεχούς και μεγάλης σιαλόρροιας χρησιμοποιούνται φάρμακα που προκαλούν μείωση της παραγωγής του σάλιου π.χ.
αντιχολινεργικά, αγχολυτικά, σκοπολαμίνη. Πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί ένεση botulinum toxin
(Botox) μέσα στους μεγάλους σιαλογόνους αδένες με προσωρινή μόνο βελτίωση.
σε αρκετές περιπτώσεις η λογοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει τη νευρομυϊκή λειτουργία της
γλώσσας, των χειλέων και της περιστοματικής περιοχής και να βελτιώσει τη σιαλόρροια. Φυσικά
σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η συνεργασία του ασθενούς.
τέλος, σε σοβαρές και επίμονες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες χειρουργικές παρεμβάσεις που στοχεύουν είτε στη μείωση παραγωγής σάλιου, είτε σε βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου. Όμως οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν εξαίρεση και πρέπει να γίνονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μετά από μελέτη γιατί
συνοδεύονται από ανεπιθύμητες βλάβες π.χ. απώλεια γεύσης, ξηροστομία κ.α. και το αποτέλεσμα είναι αμφιλεγόμενο.
ID
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Προσδιορισμός της διαδερμικής
απώλειας ύδατος
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Φαρμακοποιός, Αναπλ. Καθηγήτρια Κοσμητολογίας Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας, ΤΕΙ Αθήνας

ω

ς διαδερμική απώλεια ύδατος ή από
του δέρματος άδηλη απώλεια νερού (Transepidermal Water Loss,
TEWL) ορίζεται η μη συνειδητή και αντιληπτή αποβολή νερού από την επιδερμίδα
προς το περιβάλλον με διαδικασίες διάχυσης μέσω της κερατίνης στιβάδας σε θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή της έναρξης της ενεργητικής εφίδρωσης. η κερατίνη
στιβάδα είναι ο κύριος φραγμός στην άδηλη απώλεια του νερού.
η έκθεση σε χημικά, η ατοπική δερματίτιδα και το έκζεμα καταστρέφουν το λιπιδοεπιδερμικό φραγμό και η διαδερμική απώλεια ύδατος αυξάνεται σημαντικά.
σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της διάχυσης του Fick η διάχυση του νερού διαμέσου
της κερατίνης στιβάδας σε κατάσταση σταθερής ροής αποδίδεται από την εξίσωση 1:
J=Km . D .

δc
δx

(1)

Όπου:
J= η σταθερή ροή του νερού (mg.cm-2.sec)
Km= συντελεστής κατανομής του νερού μεταξύ της κερατίνης στιβάδας και της επιδερμίδας
D= σταθερά διάχυσης του νερού (cm2.sec-1)
δx= πάχος της κερατίνης στιβάδας (cm)
δc= διαφορά της συγκέντρωσης του νερού μεταξύ του κατώτερου άκρου και του
ανώτερου τμήματος της κερατίνης στιβάδας (mg.cm-3).
Παρακάτω αναφέρονται οι μέθοδοι προσδιορισμού του τεWL.

λή φέρει ανοικτό θάλαμο που περιέχει δύο
ζεύγη, το κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από μια θερμική αντίσταση και έναν αισθητήρα υγρασίας (εικόνα 2). η συσκευή
εφαρμόζεται στην εξεταζόμενη περιοχή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα δύο ζεύγη να απέχουν διαφορετικές αποστάσεις από την επιφάνεια του δέρματος (3 και 9 mm). μετρώνται η σχετική υγρασία και η θερμοκρασία
στα δύο αυτά σημεία και έτσι υπολογίζεται
η διαφορά της τάσης των ατμών μεταξύ των
δύο σημείων.
από τη διαφορά της τάσης των ατμών μεταξύ των δύο σημείων, μπορεί να προσδιορισθεί ο ρυθμός διαδερμικής απώλειας ύδατος στη συγκεκριμένη επιφάνεια του δέρματος που εφαρμόζεται ο ανοικτός θάλαμος.
ο ρυθμός TEWL (g.h-1.m-2) υπολογίζεται με
εφαρμογή του δεύτερου νόμου της διάχυσης για ανοικτό θάλαμο σύμφωνα με την
εξίσωση 2:
TEWL = 1 . δm = -D. δp
A
δt
δχ

όπου:
A = επιφάνεια (m2)
δm = διαφορά της μάζας νερού που αντιστοιχεί στα δύο σημεία μέτρησης (g)
δt = χρόνος (h)
D = σταθερά διάχυσης ( 0.0877 g. m-1.h-1.
mmHg-1)
δp = διαφορά τάσης ατμών του νερού στα
δύο σημεία μέτρησης (mm Hg)

Παράγοντες που επηρεάζουν τις
μετρήσεις διαδερμικής απώλειας
ύδατος με τη συσκευή Tewameter
Η περιοχή του σώματος που γίνεται η
μέτρηση
το πάχος της κερατίνης στιβάδας καθώς
και ο αριθμός και η λειτουργικότητα των
ιδρωτοποιών αδένων επηρεάζουν την τιμή
τεWL (σχήμα 1). επίσης σε κάποιες μελέτες, αλλά όχι όλες έχει αναφερθεί αυξημένη τιμή TEWL στο δεξί βραχίονα, στους δεξιόχειρες και τον αριστερό στους αριστερόχειρες. Γενικά είναι συγκρίσιμες μόνον οι τιμές που προέρχονται από τις ίδιες ανατομικές περιοχές.

Η ηλικία και το φύλο των εθελοντών
η ηλικία των εθελοντών δεν φαίνεται να
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις μετρήσεις TEWL (σχήμα 2). ατελής δημιουργία
του λιπιδοεπιδερμικού φραγμού έχει παρατηρηθεί σε νεογνά, που έχουν γεννηθεί
πριν την τριακοστή εβδομάδα της κυοφορίας. επίσης διαταραχή του λιπιδοεπιδερμιΑνοιχτός θάλαμος

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΥ
Για τον προσδιορισμό του TEWL χρησιμοποιούνται κυρίως οι συσκευές Evaporimeter
(εξατμισίμετρο) και Tewameter (εικόνα 1).
και οι δυο συσκευές έχουν κοινή αρχή
λειτουργίας. Φέρουν ειδικά σχεδιασμένη
κεφαλή, η οποία τοποθετείται στην εξεταζόμενη επιφάνεια του δέρματος. η κεφα-

(2)

δx = απόσταση μεταξύ των δυο σημείων
μέτρησης (m)
Όπως φαίνεται από την εξίσωση 2, ο ρυθμός αποβολής του νερού (δm/δt) είναι ανάλογος του πηλίκου δp/δx. συνήθως οι μετρήσεις που λαμβάνονται με το Tewameter
έχουν υψηλότερες τιμές απ΄ ότι με το εξατμισίμετρο.

Θερμικές
αντιστάσεις

Αισθητήρες
υγρασίας

Eπιφάνεια δέρματος
Εικόνα 1. Συσκευή Τweameter.
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Εικόνα 2. Μέτρηση της διαδερμικής απώλειας ύδατος.

TEWL (g.h-1.m-2)
12

50

TEWL (g.h-1.m-2)

TEWL (g.h-1.m-2)
10

40

9
8

8

30

7
6

20

4

5

10
0

4

Α1

Α2

Α3

Α4

Α5

Α6

Α7

0

3

8-10

20-29 40-59

>60

(Rogiers V. Congress CIE Cosmetic Ingredients Europe,
1990, Wiesbaden).

κού φραγμού και αύξηση της τιμής TEWL
έχουν παρατηρηθεί και σε αρκετά ηλικωμένους εθελοντές. το φύλο των εθελοντών
δεν φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας για τις μετρήσεις TEWL.

Η θερμοκρασία της εξεταζόμενης περιοχής
του δέρματος
επηρεάζει σημαντικά τις μετρήσεις για αυτό θα πρέπει κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων να καταγράφεται και η θερμοκρασία
που δείχνει το θερμόμετρο του οργάνου.

Βλάβες του δέρματος
τα εγκαύματα, η ψωρίαση, η δερματίτιδα εξ
επαφής και η ατοπική δερματίτιδα χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές TEWL. Eπιπλέον
η επαφή με οργανικούς διαλύτες και απορρυπαντικά οδηγεί σε αύξηση του TEWL.

28

30

32

(Rogiers V. Congress CIE Cosmetic Ingredients Europe,
1990, Wiesbaden).

(Rogiers V. Congress CIE Cosmetic Ingredients Europe,
1990, Wiesbaden)

περιβάλλοντος πρέπει να κρατιούνται σταθερές (20-22 oC και 60% RH) κατά τις μετρήσεις TEWL.

Η θερμοκρασία του στελέχους του οργάνου
η τιμή TEWL αυξάνεται μέχρι η θερμοκρασία του στελέχους να φθάσει τη θερμοκρασία του δέρματος στο σημείο που γίνεται η
μέτρηση (σχήμα 3). οι μετρήσεις πρέπει να
γίνονται από τη χρονική στιγμή που η θερμοκρασία του στελέχους φθάνει τη θερμοκρασία του δέρματος, πρακτικά 12 δευτερόλεπτα
από την εφαρμογή του στελέχους στο δέρμα.

Η εποχή του χρόνου
οι μελέτες που αφορούν την επίδραση
καλλυντικού προϊόντος στο TEWL είναι καλό
να ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια μιας
εποχής του χρόνου. επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διεκπεραίωση της μελέτης κατά
τη διάρκεια του βαρύ χειμώνα ή του πολύ
ζεστού καλοκαιριού.

Οι πηγές θερμότητας και φωτός
οι μετρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται μακριά από πηγές θερμότητας και φωτός

Η διάρκεια μέτρησης

Ο κιρκάδιος ρυθμός
Έχει αναφερθεί ότι το TEWL είναι υψηλότερο το απόγευμα και το βράδυ από το πρωί.
Θα πρέπει οι μετρήσεις κατά τη διάρκεια της
μελέτης, να γίνονται περίπου την ίδια ώρα
της ημέρας.

Εφαρμογές των μετρήσεων
διαδερμικής απώλειας ύδατος
Αξιολόγηση της ερεθιστικής δράσης
καθαριστικών προσώπου και σώματος

η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία του

26

Σχήμα 3. Mεταβολή της τιμής TEWL ανάλογα με τη θερμοκρασία του στελέχους μέτρησης

η διάρκεια της μέτρησης θα πρέπει να είναι μικρή ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση της εξεταζόμενης περιοχής ή η μείωση της διαδερμικής απώλειας ύδατος λόγω απόφραξης.

Θερμοκρασία και σχετική υγρασία του
περιβάλλοντος

24

Σχήμα 2. Eπίδραση της ηλικίας (8 έως 60 ετών) και του
φύλου στις μετρήσεις TEWL.

Η λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων
Πρέπει να αποφευχθεί η ενεργός εφίδρωση των εθελοντών. αυτό επιτυγχάνεται με
τον εγκλιματισμό των εθελοντών το λιγότερο για 30 λεπτά πριν τη μέτρηση σε περιβάλλον με ελεγχόμενη θερμοκρασία. οι
μετρήσεις καλό είναι να διεξάγονται σε σχετικά ψυχρό δωμάτιο περίπου 18 oC και αν
αυτή η θερμοκρασία δεν είναι ανεκτή από
τους εθελοντές, τότε είναι επιτρεπτή η θερμοκρασία μέχρι 22 oC.
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Θερμοκρασία του στελέχους

Περιοχές του σώματος
Σχήμα 1. Επίδραση της περιοχής του σώματος στο TEWL
(A1-A4: Διάφορα σημεία στο αριστερό αντιβράχιο, Α6:
Κέντρο της παλάμης και Α7: Μέτωπο.

2

οι ανιονικές επιφανειακοενεργές ουσίες
που περιέχονται στα προϊόντα αυτά, έχουν
συχνά ερεθιστική δράση και μπορεί να προκαλέσουν ερυθρότητα και ξηρότητα του δέρΣΕΛΙΔΑ 19

Eικόνα 3. Απεικόνιση της μεταβολής του TEWL στη διάρκεια 19 δευτερολέπτων με τη συσκευή Tewameter

ματος. η μέτρηση TEWL χρησιμοποιείται για
την αντικειμενική αξιολόγηση της ερεθιστικής δράσης των προϊόντων καθαρισμού.

Αξιολόγηση της αποκατάστασης των
επιφανειακών λιπιδίων του δέρματος
Πολλά προϊόντα περιποίησης του δέρματος του δέρματος περιέχουν συστατικά που
στοχεύουν στην αποκατάσταση των λιπιδίων του δέρματος π.χ. σκουαλάνιο.

Έμμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
μαλακτικών-ενυδατικών προϊόντων
ελέγχεται η δυνατότητα μείωσης του TεWL
μέσω της χρήσης του καλλυντικού προϊόντος.
ενστάσεις έχουν διατυπωθεί για την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης της μαλακτικήςενυδατικής δράσης καλλυντικών προϊόντων
με τη μέθοδο της μέτρησης της διαδερμικής
απώλειας ύδατος. ερευνητές υποστηρίζουν
ότι η μέτρηση της τιμής TEWL, όταν περιέχονται αποφρακτικά υλικά σε ένα καλλυντικό προϊόν μπορεί να είναι παραπλανητική,
διότι θα εμφανισθεί μειωμένη αμέσως μετά την εφαρμογή και αυξημένη με την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος μετά
την εφαρμογή.
η μείωση αμέσως μετά την εφαρμογή
οφείλεται στην προσωρινή, μηχανική αναστολή της διαδερμικής απώλειας ύδατος
και όχι στην πραγματική βελτίωση του λιπιδοεπιδερμικού φραγμού. μετά την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος από την

Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα
που σχεδιάζει & κατασκευάζει
ιατρικά µηχανήµατα & laser
επί 37 χρόνια
ΝΕΟ

ECOCRYO

 Επίπεδες κεφαλές
 Μεγάλη επιφάνεια ψύξης έως 700cm² / Συνεδρία
 ∆εν δηµιουργεί λακούβες
 Ταυτόχρονη λειτουργία 2 κεφαλών

 Απόλυτη ασφάλεια
 Πολλά αισθητήρια ελέγχου θερµοκρασίας
 Ενδείξεις θερµοκρασίας οθόνης σε πλήρη αντιστοιχία

µε αυτή του δέρµατος

 ∆ιάφορες κεφαλές για κάθε περιοχή
 ∆υνατότητα κατασκευής κατά παραγγελία

ΧΩΡΙΣ
ΙΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ
ΚΟΣΤΟΣ

Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εφαρµογή προσώπου 5min/Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι

CO2 LASER + FRACTIONAL SCANNER II
Κατασκευάζουµε Laser Co2 µε scanner από το 1989.
Το 2006 κατασκευάσαµε το πρώτο Co2 fractional παγκοσµίως.
Σήµερα η τελευταία γενιά έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.

Fractional scanner κατασκευής ecomed
Ταχύτητα σάρωσης 500Hz
Full face resurfacing 5-6 λεπτά
∆ιάµετρος spot 80µm
6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης
10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα
∆ιάρκεια παλµού 100-800µs
Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power
Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2
και Erbium
∆εν χρειάζεται αναισθησία
Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Άλλες εφαρµογές:
Μυρµηκίες
Θηλώµατα
Κονδυλώµατα
Ξανθελάσµατα
Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις
Τοµές
Χωρίς θερµική καταστροφή
και καρβούνιασµα των ιστών

Eίναι το καλύτερο και µε διαφορά
Ζητήστε µια επίδειξη για σύγκριση µε άλλα µηχανήµατα

Ν Ε Ο ECOSCAN III

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ν Ε Ο SCULPSURE

 Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων

Το πρώτο Laser παγκοσµίως και το µοναδικό

 Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα

µε πιστοποίηση από το FDA για µη επεµβατική

 Φωτογραφικό αρχείο ασθενών

λιπόλυση στα πλαίσια της θεραπείας

 ∆ύο οθόνες

του επίµονου τοπικού πάχους µόλις σε 25 λεπτά.

 ∆ύο κάµερες (για δερµατοσκοπική και

 Ευέλικτο σύστηµα προσάρτησης

κανονική φωτογράφηση)
 Ευέλικτο σύστηµα σχεδιασµένο από την
εταιρεία ecomed
 Το πλέον εύχρηστο software (πολύ απλό
αλλά και πλήρες)
 Συνεχείς αναβαθµίσεις

4 επίπεδων κεφαλών
 Χωρίς αναρρόφηση του δέρµατος
 Εφαρµογές σε περισσότερες από 1 περιοχές
κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας 25 λεπτών
 Λειτουργία hands – free
 Καλύπτει όλους τους τύπους δέρµατος I – IV

 Ανταγωνιστικότατη τιµή

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

εφαρμογή, όταν η αποφρακτική ικανότητα
του καλλυντικού θα αρχίσει να μειώνεται,
το νερό που είχε εγκλωβιστεί στα ανώτερα
στρώματα της επιδερμίδας θα διαφύγει, και
έτσι η τιμή TEWL θα εμφανισθεί αυξημένη.

της ελάχιστης ερυθηματογόνου προκαλεί
φλεγμονώδεις αντιδράσεις του δέρματος και
αύξηση του TEWL. Έμμεσα η μέτρηση TEWL
μπορεί να χρησιμεύσει για την διερεύνηση
της δράσης αντηλιακο ύ προϊόντος.

Έμμεση αξιολόγηση της δράσης αντηλιακών
προϊόντων

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΥ

η UV ακτινοβολία σε δόσεις μεγαλύτερες

χλωριούχο ασβέστιο τοποθετείται σε μικρό
κλειστό θάλαμο, ο οποίος έρχεται σε επαφή με το δέρμα για μικρό χρονικό διάστημα.
κατόπιν ζυγίζεται η υγροσκοπική ουσία
και από τη διαφορά βάρους υπολογίζεται
η διαδερμική απώλεια ύδατος.
H μέθοδος δεν είναι διαδεδομένη.

Προζυγισμένη υγροσκοπική ουσία π.χ.

Προσδιορισμός του σμήγματος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η ποσότητα του σμήγματος στην επιφάνεια του δέρματος διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του σώματος και εξαρτάται από τον αριθμό των σμηγματογόνων
αδένων και τη δραστηριότητά τους. η έκκριση φθάνει στην υψηλότερη τιμή στην εφηβεία και μετά φθίνει.
Παρακάτω αναφέρονται οι μέθοδοι προσδιορισμού του σμήγματος και των επιφανειακών λιπιδίων.

ΣΜΗΓΜΑΤΟΜΕΤΡΟ
Χρησιμοποιείται αδιαφανής συνθετική ταινία πάχους 0.1 mm τυλιγμένη στο εσωτερικό της συσκευής της εικόνας 1.
εφαρμόζεται η ταινία στην εξεταζόμενη περιοχή για ορισμένα δευτερόλεπτα και κατόπιν τοποθετείται στη συσκευή μέτρησης το
τμήμα της ταινίας στο οποία έχει προσκολληθεί το σμήγμα.
Ένα φωτοκύτταρο, που είναι ενσωματωμένο στη συσκευή μέτρησης μετρά τη διαπερατότητα του τμήματος της ταινίας που φέρει το σμήγμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του σμήγματος, τόσο μεγαλύτερη εί-

Πίνακας 1.
Χαρακτηρισμός της εξεταζόμενης περιοχής ανάλογα
με τις ενδείξεις του σμηγματόμετρου
Χαρακτηρισμός
εξεταζόμενης περιοχής
(20 οC, 40-60 % υγρασία)

Μέτωπο, μύτη,
κρανίο

Μαλλιά

Μάγουλα,
βλέφαρα

Στοματικές γωνίες,
πλάτη, τράχηλος

Ξηρή

<100

<40

<70

<55

κανονική

100-220

40-100

70-80

55-130

Λιπαρή

>220

>100

>180

>130

ναι η διαπερατότητα του συγκεκριμένου τμήματος της ταινίας.
Ό μικροεπεξεργαστής μετατρέπει τη διαπερατότητα σε μονάδες και η κλίμακα που
χρησιμοποιείται είναι 0-350. Για ποσότητα
σμήγματος 50-350 μg . cm-2 η σχέση μεταξύ των τιμών των μετρήσεων είναι γραμμική και οι μετρήσεις είναι αξιόπιστες. Για ποσότητες μικρότερες των 50 μg. cm-2 οι τιμές
που προκύπτουν δεν είναι ευθέως ανάλογες με την ποσότητα του σμήγματος.
το σμηγματόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μετρήσεις στο τριχωτό της
κεφαλής.

Εικόνα 1. Σμηγματόμετρο.

ΧΡΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ
ειδικά διαμορφωμένη ταινία με μικρούς
πόρους τοποθετείται σε φωτογραφική μηχανή που φέρει λάμπα UVα και το όλο σύστημα τοποθετείται στην εξεταζόμενη περιοχή. το σμήγμα απεικονίζεται ως μαύρες κηλίδες (εικόνα 2).το ξηρό δέρμα παρουσιάζει μικρές και λίγες κηλίδες ενώ το λιπαρό
πολλές και μεγάλες.
η μέθοδος δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ιδρωτοποιών αδένων στην εξεταζόμενη
περιοχή και εφαρμόζεται και στο δέρμα του
τριχωτού της κεφαλής.

Εικόνα 2. Απεικόνιση του σμήγματος σε κάμερα UVA.
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Προσδιορισμός ph δέρματος
EΙΣΑΓΩΓΗ
Ως pH ορίζεται ο αρνητικός δεκαδικός
λογάριθμος της συγκεντρώσεως των κατιόντων υδρογόνου του υδατικού διαλύματος.
επισημαίνεται ότι ο χημικός ορισμός του
pH αναφέρεται σε υδατικό διάλυμα, ενώ
το pH του δέρματος μετριέται με ηλεκτρόδιο σε βρεγμένο δέρμα και επομένως κατά τη μέτρηση αυτή προσδιορίζεται το pH
των υδατοδιαλυτών συστατικών του δέρματος. Eπιπροσθέτως, στις μελέτες που μετράται το pH δέρματος δεν αναφέρεται ποτέ η συγκέντρωση των υδατοδιαλυτών συστατικών του διαλύματος που προκύπτει
από την τοποθέτηση μερικών σταγόνων
στο δέρμα, παρόλο που η τιμή pH εξαρτάται από τη συγκέντρωση των υδατοδιαλυτών συστατικών.

στην κοσμητολογία χρησιμοποιείται για
λόγους συντομίας ο όρος pH δέρματος,
αν και ο όρος φαινόμενο pH δέρματος
(aparent skin pH) ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα.
το pH του δέρματος κυμαίνεται από 4
έως 6. η ελαφρά όξινη τιμή του pH του
δέρματος θεωρείται ότι συνεισφέρει στην
προστασία από την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Έχει αποδειχθεί ότι αύξηση του
pH στην τιμή 7, oδηγεί σε ανάπτυξη του
Propiοnibacterium acnes, ενώ και η ανάπτυξη μυκητιάσεων στις κλειδώσεις των
δακτύλων, απαιτεί υψηλότερες τιμές pH.
Eπιπροσθέτως, μελέτες συσχετίζουν την
αλκαλική τιμή pη με την εμφάνιση δερματίτιδας και την αύξηση της διαδερμικής
απώλειας ύδατος.

ΣΕΛΙΔΑ 23

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΟ PH ΔΕΡΜΑΤΟΣ
το pH φαίνεται να μεταβάλλεται ελαφρά
ανάλογα με την περιοχή του δέρματος που
γίνεται η μέτρηση. οι διαφορές αποδίδονται
στη διαφορετική δραστηριότητα των ιδρωτοποιών αδένων και επομένως στη διαφορετική συγκέντρωση αμινοξέων, γαλακτικού οξέος και αλάτων καθώς και στη διαφορετική συγκέντρωση σμήγματος και πρωτεϊνικών παραγώγων στην κερατίνη στιβάδα. οι κλειστές περιοχές όπως οι μασχάλες και η κλειδώσεις των δακτύλων έχουν
ελαφρά υψηλότερη τιμή pH.
αντίθετα το pH του δέρματος δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο και σχεδόν καθόλου από την ηλικία και το pH
του αίματος. είναι αξιοσημείωτο ότι το pH
του δέρματος παραμένει στις φυσιολογικές

Πίνακας 1. Παράγοντες που επηρεάζουν το pH του δέρματος
Eνδογενείς
1. Υδάτωση της κερατίνης
2. Λειτουργία ιδρωτοποιών αδένων
3. σμήγμα
4. ανατομική περιοχή
5. Χρώμα δέρματος
Φαίνεται ότι το pH είναι χαμηλότερο στη
μαύρη φυλή
6. Παραγωγή σμήγματος
7. κληρονομικότητα
8. ηλικία (σε μικρό βαθμό)
9. δερματίτιδες (αύξηση)
10. διαβήτης (αύξηση)
11. ουραιμία

Εξωγενείς
1. σαπούνια, απορρυπαντικά, καλλυντικά προϊόντα. μακροχρόνια
χρήση αλκαλικών σαπουνιών αυξάνει το pH
2. τοπική εφαρμογή αντιβιοτικών
3. ερεθιστικές ουσίες
4. αποφρακτικά υφάσματα

τιμές ακόμα και σε νεφροπαθείς με ισχυρά
όξινο pH αίματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΤΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Εικόνα 1. Mέτρηση pH του δέρματος της παλάμης.

Εικόνα 2. Mέτρηση pH του δέρματος της κεφαλής.

Χρησιμοποιείται ηλεκτρόδιο συνδυασμού
με επίπεδη επιφάνεια (εικόνες 1 και 2) που
αποτελείται από: α) το ενδεικτικό ηλεκτρόδιο υάλου και β) το ηλεκτρόδιο αναφοράς.
α) Το ενδεικτικό ηλεκτρόδιο υάλου, είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε το
δυναμικό του να εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου του
εξεταζόμενου διαλύματος.
το ενδεικτικό ηλεκτρόδιο υάλου (αg,AgCl/
Cl-) αποτελείται από σύρμα αg επικαλυμμένου με AgCl, εμβαπτισμένου σε διάλυμα ηCl 0.1 N (διάλυμα αναφοράς).
το όλο σύστημα περιέχεται σε υάλινο
σωλήνα, στο κάτω άκρο του οποίου είναι προσκολλημένη ειδική υάλινη μεμβράνη που επιτρέπει εκλεκτικά τη διάχυση ιόντων υδρογόνου.
Όταν το ενδεικτικό ηλεκτρόδιο υάλου
βυθιστεί στο εξεταζόμενο διάλυμα, αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού στην ειδική υάλινη μεμβράνη, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από τη διαφορά στη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου εκατέρωθεν της μεμβράνης.
επειδή η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου του εσωτερικού διαλύματος είναι
σταθερή (διάλυμα αναφοράς), το δυναμικό του ενδεικτικού ηλεκτροδίου υάλου
εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ιόντων
υδρογόνου του εξεταζόμενου διαλύματος.
Για τη μέτρηση του δυναμικού του ενδεικτικού ηλεκτροδίου, απαιτείται η σύνδεσή
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του με ένα άλλο ηλεκτρόδιο γνωστού δυναμικού, το οποίο ονομάζεται ηλεκτρόδιο αναφοράς.
Β) Το ηλεκτρόδιο αναφοράς έχει σταθερό
και επαναλήψιμο δυναμικό, ανεξάρτητο της σύστασης του εξεταζόμενου διαλύματος. Ως ηλεκτρόδιο αναφοράς συνήθως χρησιμοποιείται το κορεσμένο
ηλεκτρόδιο καλομέλανα (Pt,Hg,Hg2Cl2
/KCI κορ.)
το ηλεκτρόδιο καλομέλανα αποτελείται
από σωλήνα στον πυθμένα του οποίου
υπάρχει μεταλλικός υδράργυρος και πάνω
από αυτόν στρώμα καλομέλανα (ηg2Cl2)
και κορεσμένο διάλυμα χλωριούχου καλίου. στον υδράργυρο είναι βυθισμένο σύρμα λευκοχρύσου (Pt).
To άνω άκρο του σύρματος λευκοχρύσου συνδέεται με το εξωτερικό κύκλωμα.
η ηλεκτρολυτική επαφή μεταξύ του ηλεκτροδίου αναφοράς και του εξεταζόμενου
διαλύματος γίνεται μέσω πορώδους διαφράγματος στο κάτω άκρο του ηλεκτροδίου. μεταξύ των άκρων των δυο ηλεκτροδίων (ημιστοιχείων) αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη στοιχείου (η.ε.δ. στοιχείου).
επειδή το δυναμικό του ηλεκτροδίου
αναφοράς είναι σταθερό και ανεξάρτητο
της σύστασης του εξεταζόμενου διαλύματος, η η.ε.δ.στοιχείου που αναπτύσσεται
μεταξύ των άκρων των δυο ηλεκτροδίων
(ημιστοιχείων) εξαρτάται από το δυναμικό του ενδεικτικού ηλεκτροδίου και άρα
από τη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου του εξεταζόμενου διαλύματος.
αποδεικνύεται ότι η η.ε.δ.στοιχείου εξαρτάται από έναν αριθμό όρων που είναι σταθεροί, το pH και τη θερμοκρασία του εξεταζόμενου διαλύματος.
το ηλεκτρόδιο συνδυασμού είναι συνδεδεμένο με βολτόμετρο ειδικά κατασκευασμένο, ώστε να μετατρέπει την η.ε.δ. στοιχείου που αναπτύσσεται μεταξύ των άκρων
του ενδεικτικού ηλεκτροδίου και του ηλεκτροδίου αναφοράς, σε μονάδες pH που
διαβάζονται στην οθόνη του οργάνου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ PH-ΜΕΤΡΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ
οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιούνται
στη διερεύνηση της αποκατάστασης του
pH του δέρματος μετά από τη χρήση αλκαλικών σαπουνιών, σαμπουάν και τη χρήση όξινων προϊόντων όπως τα προϊόντα
α-υδροξυοξέων.
ID
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δερματικά
Εμφυτεύματα
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΥΜ
Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

σ

τις μέρες μας κυκλοφορούν πολλά
εμφυτεύματα, τα οποία ορίζονται ως
ουσίες εισαγόμενες στο δέρμα με
σκοπό την αύξηση του όγκου του. κατακλύζουν την αγορά, αν και πολλά από αυτά
είναι ακόμα υπό έρευνα. κανένα εξ όσων
κυκλοφορούν δε θεωρείται ως «ιδανικό ή
τέλειο» για χρήση αύξησης του δέρματος.
τα χαρακτηριστικά του «ιδανικού» εμφυτεύματος είναι: να μην είναι λοιμώδες, πυογόνο ή αλλεργιογόνο, να μην απαιτεί δερματική δοκιμασία, να είναι ανώδυνο στον
ασθενή, να είναι σταθερό και ασφαλές μετά την εμφύτευση, να είναι φθηνό -κι ως εκ
τούτου προσιτό στο ευρύ κοινό- να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου και
να μη χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός στο
ιατρείο. είναι σαφές ότι κανένα υλικό στην
εποχή μας δε συμπληρώνει τα πιο πάνω
κριτήρια (πίνακας 4).
Παράλληλα, οι θεράποντες γιατροί θα
πρέπει να εξετάζουν επιμελώς την προσωπικότητα των υποψηφίων για εμφύτευση,
να γνωρίζουν τον τρόπο δράσης του κάθε
εμφυτεύματος και την τεχνική εμφύτευσης
και να ενθυμούνται τους περιορισμούς και
τις συνιστώμενες δόσεις, παρά την επιμονή των υποψηφίων για μεγαλύτερη διόρθωση των ρυτίδων τους. ας σημειωθεί ότι
το δέρμα αντιδρά ποικιλότροπα στα εμφυτεύματα, έτσι οι γιατροί θα πρέπει να προσέχουν πολύ τις τεχνικές που χρησιμοποιούν και να επεξηγούν στους ασθενείς τους
τα αναμενόμενα αποτελέσματα με κάθε

λεπτομέρεια, από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Παραμονή ογκιδίων, ανωμαλίες στην
επιφάνεια που οφείλονται σε υπερδιόρθωση ή κακή τοποθέτηση του εμφυτεύματος,
είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγαλύτερο πρόβλημα απ’ ό,τι ήταν το αρχικό. επίσης, η διόρθωση πιθανόν να μην είναι τόσο απλή και γρήγορη (αιμορραγία λόγω
λήψης αντιπηκτικών).
ο λόγος ανασκόπησης των εμφυτευμάτων, παλαιών και νέων, εγκεκριμένων και
μη, αποσκοπεί στο να πλησιάσουμε με κριτική ματιά όσα εμφυτεύματα κυκλοφορούν
στη χώρα μας και όσα χρησιμοποιούνται στο
εξωτερικό, να παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθενός και
να τονίσουμε τις τεχνικές που αποδίδουν
τα καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα. τα
εμφυτεύματα διακρίνονται σε συνθετικάμόνιμα και βιολογικά-απορροφήσιμα, δηλαδή σ’ εκείνα που παραμένουν στο δέρμα επί μακρόν και σ’ εκείνα που μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα απορροφώνται.

Στρατηγική χρήσης
εμφυτευμάτων
- Λήψη Ιστορικού
Πριν από οποιαδήποτε χειρουργική πράξη
ή ένεση εμφυτεύματος, πρέπει να λαμβάνεται ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο ιατρικό ιστορικό. Πολλές φορές κατά τη ρουτίνα της κλινικής εξέτασης είναι να δυνατό
να διαφύγουν σημαντικά στοιχεία ή παθήσεις, οι οποίες αργότερα πιθανόν να δημι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟυ
«ΙΔΑΝΙΚΟυ» ΕΜφυΤΕυΜΑΤΟΣ
• Να έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό ή
αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων
• Να μην είναι αλλεργιογόνο
• Να μη μεταναστεύει
• Να μη δημιουργεί μεγάλη φλεγμονή
• Να μη γίνεται αντιληπτό στην ψηλάφηση
• Να μην αυτο-παράγεται
• Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής
• Να είναι σταθερό
• Να είναι ανώδυνο
• Να εκτελείται σε εξωτερικό ιατρείο
• Να διατίθεται εύκολα στο εμπόριο
• Να αποθηκεύεται εύκολα και να μη
χρειάζεται ειδικές συσκευές
• Να είναι οικονομικά προσιτό

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΛΗψΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟυ
1. Ψυχο-νευρωτικές διαταραχές
2. αλλεργίες
3. αυτοάνοσα νοσήματα
4. Λοιμώξεις
5. Πρόσφατες θεραπείες με διαφορετικού
τύπου εμφυτεύματα
6. αιμορραγική διάθεση ή λήψη
αντιπηκτικών
7. ιδιοσυγκρασιακή τάση δημιουργίας
ουλών και χηλοειδών
8. εγκυμοσύνη
9. Θηλασμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΕΠΙΘυΜΙΩΝ ΚΑΙ φΟΒΩΝ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ

A

B

Γ

Εικόνα 13. Θεραπεία λεπτών ρυτίδων: Α) Εισαγωγή της βελόνης στο κάτω χόριο, Β) Έναρξη έγχυσης του
εμφυτεύματος, Γ) Πλήρωση του χορίου με το εμφύτευμα και συνεπώς αποκατάσταση της ρυτίδας.
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• Προσδοκίες ασθενών (μακροβιότητα
εμφυτεύματος)
• Βαθμός βελτίωσης ρυτίδων (απάλειψη
ρυτίδων)
• εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις /
επιπλοκές
• αναλογία επιπλοκών-κινδύνου/
ευεργετικού αποτελέσματος

H YALURONIC
SILK TOUCH
TOUCH
SUNSCREEN
Indanone 0.2%

Μη λιπαρές υφές με
μεταξένιο ματ αποτέλεσμα
• Ελαστομερή 3ης γενιάς & υαλουρονικό οξύ
• Αντιηλιακή προστασία με αντιγηραντική δράση
• Aντιρυτιδικό αποτέλεσμα

KAINOTOMIA
Στην αντιηλιακή προστασία
spf 50+ • Αντιηλιακό με πολύ υψηλή προστασία
spf 50+ TINDED • Έγχρωμο-Καλυπτικό Αντιηλιακό
spf 50+ ANTISPOT • Λευκαντικό Αντιηλιακό με Βιταμίνη C
spf 30 Αντιηλιακό με υψηλή προστασία

DermoCosmetics
Μητρομάρα 77, 13671 Αθήνα, τηλ: 210 2444378, fax: 210 2440973 • e-mail: info@froika.com • www.froika.com

DERMOCOSMETICS

Εικόνα 14. Σχεδιασμός επί του δέρματος των σημείων
των ενέσεων με ειδικό κονδυλοφόρο.

Εικόνα 15. Σταθερότητα του χεριού και
παρακολούθηση της έγχυσης στο δέρμα.

Εικόνα 16. Πλήρης είσοδος της βελόνης στον υπο
θεραπεία ιστό.

ουργήσουν προβλήματα στον ασθενή και,
κατ’ επέκταση, στους θεράποντες γιατρούς.
κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας,
ο γιατρός πρέπει με έξυπνες ερωτήσεις να
προσπαθεί να σκιαγραφήσει αδρά τον ψυχικό κόσμο των ενδιαφερομένων για εμφυτεύματα. Άτομα που έχουν υποστεί διάφορες και πολλές πλαστικές επεμβάσεις, που

επισκέπτονται κατά σειρά τα ιατρεία πολλών
συναδέλφων διαφόρων ειδικοτήτων, που
επιθυμούν την υπερβολική διόρθωση των
χαρακτηριστικών του προσώπου τους, συνετό είναι να αποφεύγονται ή να κατευθύνονται σε άλλους συντηρητικούς τρόπους
θεραπείας. είναι σαφές ότι με τα εμφυτεύματα διορθώνονται κάποιες ατέλειες, αλλά

δεν αλλάζουν καθοριστικά τα χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων. τα αναμενόμενα αισθητικά αποτελέσματα πρέπει από την
αρχή να περιγράφονται και να αναλύονται,
ώστε να αποφεύγονται φρούδες ελπίδες και
συγχύσεις. Άτομα ιδεο-ψυχαναγκαστικά, με
τάσεις υστερίας και διαφόρων τύπων νευρώσεις, πρέπει να αξιολογούνται από την
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NAIL PSORIASIS - From A to Z

Rigopoulos Dimitris, Professor of Dermatology, Athens University,
“Attikon” University Hospital, Athens, Greece
Tosti Antonella, Department of Dermatology and Cutaneous Surgery,
University of Miami, Miller School of Medicine, Miami FL, USA

Η

ψωρίαση νυχιών είναι πολύ κοινή νόσος και προκαλεί αξιοσημείωτη
νοσηρότητα στους ασθενείς. σε αυτό το βιβλίο, με τη βοήθεια
επεξηγηματικών εικόνων, παρουσιάζονται τα κλινικά σημεία που
υποδηλώνουν ψωρίαση νυχιών και περιγράφεται η διαφορική διάγνωση
των ανωμαλιών των νυχιών. συμπεριλαμβάνονται επίσης, νεότερες μέθοδοι
διάγνωσης και παρέχονται συμβουλές σχετικά με τη χρήση των ευρετηρίων
αξιολόγησης της σοβαρότητας. επιπλέον, συζητούνται εκτενώς οι διαθέσιμες
θεραπείες με πληροφορίες για τις νεώτερες επιλογές. η επιλογή της κατάλληλης
θεραπείας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, γι’ αυτό παρέχονται οδηγίες σχετικά
με όλους τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σχετικά με
την επιλογή της θεραπείας για ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως παιδιά και
εγκύους. Έχουν επιλεγεί συνεργάτες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια
διεθνή προοπτική της κατάστασης. το βιβλίο Nail Psoriasis είναι μια ανεκτίμητη
ενημερωμένη πηγή πληροφόρησης για δερματολόγους ενώ ενδιαφέρει
ρευματολόγους και παθολόγους λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία των νυχιών
μπορεί να οδηγήσουν σε πρώιμη διάγνωση αρθροπαθειών.
Συνοπτικά το βιβλίο παρέχει:
• Λεπτομερείς οδηγίες για τις διαγνωστικές μεθόδους και τη διαφορική διάγνωση
• συμβουλές σε θέματα θεραπευτικής επιλογής, δίνοντας βάση σε νεότερες επιλογές και ειδικές κατηγορίες ασθενών
• Πολυάριθμες επεξηγηματικές εικόνες
• συγγραφή από ειδικούς από όλο τον κόσμο
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πρώτη κιόλας συνεδρία.
κατά τη λήψη του ιστορικού πρέπει να
αποκλείονται ασθενείς που εμφανίζουν αλλεργική προδιάθεση (κνίδωση και αγγειοοίδημα στις ζωϊκές πρωτεΐνες). Πράγματι,
ένα 3% του πληθυσμού παρουσιάζει άμεσες ή έμμεσες αλλεργικές αντιδράσεις στις
πρωτεΐνες του βοδινού κρέατος, αλλά και
των πουλερικών. Ίχνη αυτών των πρωτεϊνών, όταν εισάγονται στο δέρμα, προκαλούν αντιδράσεις V τύπου βραδείας υπερευαισθησίας. δερματικές δοκιμασίες (test)
με τα εμφυτεύματα του κολλαγόνου είναι
απαραίτητες και υποχρεωτικές πριν την εμφύτευση. οι δερματικές δοκιμασίες γίνονται
με τον ακόλουθο τρόπο: γίνεται υποδόρια εμφύτευση του υλικού στο αντιβράχιο
του ασθενούς, την πρώτη ημέρα, σε δόση
1ml. το δέρμα εξετάζεται μετά από 48 έως
72 ώρες για τυχόν εμφάνιση ερυθήματος,
σκληρίας ή κνησμού. εάν η δοκιμασία είναι

αρνητική μετά από 28 μέρες (απουσία ερυθήματος ή σκληρίας), ο ασθενής υφίσταται μια δεύτερη δοκιμασία στο άλλο αντιβράχιο. αμφότερες οι δερματικές δοκιμασίες ελέγχονται δύο εβδομάδες μετά από
τη δεύτερη ένεση. εάν είναι αρνητικές, ο
ασθενής προγραμματίζεται για την εμφύτευση. η δεύτερη δερματική δοκιμασία,
παραλλαγμένη, μπορεί να επιχειρηθεί είτε
πίσω από το πτερύγιο του αυτιού είτε κατά μήκος του τριχωτού της κεφαλής, στην
οπίσθια επιφάνεια του τραχήλου. Υπάρχουν διάφορες θέσεις όπου μπορούν να
γίνουν οι δερματικές δοκιμασίες. σημασία
έχει πάντως ότι κανένας ασθενής δεν πρέπει να υποβληθεί σε εμφύτευση εάν δεν
έχουν προηγηθεί δύο αρνητικές δοκιμασίες
τουλάχιστον. καμία από τις αναφερόμενες
μεθόδους δεν μπορεί να απομακρύνει τον
κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά σίγουρα θα μειώσει τη συχνότη-

τα αυτών και θα ελαχιστοποιήσει σοβαρότερες αντιδράσεις. καλό είναι να εξετάζεται επίσης αλλεργία στο τοπικό αναισθητικό λιδοκαΐνη που εμπεριέχεται σε πολλά
εμφυτεύματα.
αυτοάνοσα νοσήματα έχουν αναφερθεί
σε γυναίκες με εμφυτεύματα σιλικόνης στο
στήθος. τα εμφυτεύματα αυτά είναι σχεδιασμένα ειδικά για την περιοχή του στήθους
και δεν έχουν καμία σχέση με την υγρή σιλικόνη, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή.
η παρουσία αντισωμάτων σε μερικές γυναίκες, αλλά και σε μελέτες σε ζώα, οδηγεί στην
υπόθεση ότι η σιλικόνη γενικώς παίζει ρόλο στην εμφάνιση ανεπιθύμητων αντιδράσεων από το ανοσοποιητικό σύστημα. Παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι η γέλη σιλικόνης και το λάδι προάγουν την παραγωγή
αυτο-αντισωμάτων κατά ορισμένων πρωτεϊνών του συνδετικού ιστού, του κολλαγόνου

• Η εταιρία ιατρικού εξοπλισμού MedicView, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατρικού
εξοπλισμού και ιατρικών μηχανημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε το site μας:
www.medicview.gr

• Η MedicView είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του κορυφαίου Ιταλικού Οίκου Lemi στην εμπορία ιατρικών επίπλων
και των µεγεθυντικών φακών Luxo του Οίκου Glamox. Επιπλέον κατέχει την επίσημη αντιπροσώπευση του οίκου
Philips Healthcare στον τομέα των υπερήχων και των χειρουργικών προβολέων του Γερμανικού Οίκου Dr. Mach, ενώ
συνεργάζεται και με άλλους αξιόπιστους Οίκους του Εξωτερικού όπως Inmoclinc, Gima κ.α.

ή ακολουθήστε μας στο
www.facebook.com/
profile.php?id=100011288839235

• Κύριος στόχος μας είναι η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με τη μοντέρνα αισθητική σε ελκυστικό
οικονομικό επίπεδο. Η αξιοπιστία και ο επαγγελματισμός των εκπροσώπων της MedicView, μας καθιστούν έτοιμους να
ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις σύγχρονες εξελίξεις της δερματολογίας, της πλαστικής χειρουργικής και αισθητικής.

Σαλιβέρου 8, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6890402
email: sales@medicview.gr

• Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η άριστη και η συνεχής συνεργασία με τους πελάτες μας. Οι υπηρεσίες μας δεν
διακόπτονται με την πώληση, αντιθέτως παραμένουμε κοντά σας παρέχοντας υποστήριξη Service & Application από άρτια
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
• Στον εκθεσιακό μας χώρο στο Μαρούσι μπορείτε να δείτε ολοκληρωµένες προτάσεις ιατρικού εξοπλισµού και για το
δικό σας ιατρείο!
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και πιθανόν να μεταναστεύουν από το σημείο εμφύτευσης σε άλλο σημείο του σώματος. δείγματα ορού 180 γυναικών αναλύθηκαν για αυτο-αντισώματα κατά του κολλαγόνου. στη μελέτη συμπεριελήφθησαν
γυναίκες με ή χωρίς εμφύτευμα στο στήθος
και χωρίς συμπτώματα από αυτοάνοσο νόσημα, συγκριτικά με τους μάρτυρες. αυτοαντισώματα κατά του κολλαγόνου προσδιορίστηκαν σε ασθενείς με νόσημα συνδετικού ιστού και εμφυτεύματα σιλικόνης στο
στήθος, με νόσημα συνδετικού ιστού χωρίς σιλικόνη και με σιλικόνη χωρίς νόσημα
συνδετικού ιστού. αντισώματα στο κολλαγόνο δεν προσδιορίσθηκαν στον ορό των
μαρτύρων από υγιείς εθελοντές.
δημοσιευμένες μελέτες απέδειξαν ότι
άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα παράγουν
αντισώματα κατά του δικού τους DNA. Βρέθηκαν αντι-DNA αντισώματα στον ορό πειραματοζώων που είχαν υποστεί εμφύτευση με λάδι σιλικόνης. σύμφωνα με αυτά
τα αποτελέσματα, γυναίκες με εμφυτεύ-

ματα σιλικόνης στο στήθος παράγουν αυτο-αντισώματα κατά του DNA. Υπάρχουν
πολλές απόψεις στη βιβλιογραφία ως προς
την ανοσο-τροποποιητική δράση της σιλικόνης στο δέρμα ανθρώπων και ζώων. σε
περίπτωση ύπαρξης αυτοάνοσου νοσήματος (θυρεοειδίτις Hashimoto, λεύκη) είναι
προτιμότερο να χρησιμοποιείται υαλουρονικό οξύ μη ζωικής προέλευσης.
αναφερόμενη αλλεργία σε ζωικές πρωτεΐνες (βοδινό κρέας και πουλερικά), αλλεργία στη λιδοκαΐνη, εγκυμοσύνη, κολλαγονοπάθειες (δερματομυοσίτις, πολυμυοσίτις) και θετική δοκιμασία στο κολλαγόνο θεωρούνται αντενδείξεις και πρέπει ν’
αποφεύγεται η χρήση εμφυτευμάτων ζωικού κολλαγόνου ή πρωτεϊνών από πουλερικά. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, τα
σκευάσματα υαλουρονικού οξέος μη ζωικής προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιούνται με επιφύλαξη και σκεπτικισμό.
ο κίνδυνος των λοιμώξεων ελλοχεύει
σε κάθε χειρουργική πράξη, όσο απλή και

να είναι. αυτό που απασχολεί το γιατρό είναι η καλή γνώση της φυσικής κατάστασης
των ενδιαφερομένων. εάν δε γίνει σωστή
αποστείρωση του δέρματος πιθανόν να εισέλθουν με τη βελόνα κόκκοι, κυρίως αυτοί που ενδημούν στην περιοχή. μετά από
μερικές μέρες αναπτύσσονται βλάβες μολυσματικού κηρίου, θυλακίτιδος ή ακόμα
και δημιουργία αποστήματος. Θεραπευτικά
προτείνεται η χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος. Πάντως η μετάδοση βακτηριακής λοίμωξης ενέχει θεωρητικό κίνδυνο,
άρα συνετό είναι να λαμβάνονται όλες οι
προφυλάξεις. το ίδιο ισχύει για τις λοιμώξεις από απλό έρπητα. αν εμφανιστεί επιχείλιος έρπης, τότε η εμφύτευση για περίγραμμα ή αύξηση του όγκου των χειλιών
απομακρύνεται μέχρι της πλήρους ίασης.
το ότι κάποιοι ενδιαφερόμενοι είναι φορείς ιώσεων ή νοσούν από μεταδοτικές λοιμώδεις νόσους, σημαίνει λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων προς αποφυγή τραυματισμού ή λύσης της συνέχειας του δέρμα-
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Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Κλινικές Μορφές, Παθογένεια, Εργαστηριακή Διάγνωση και Θεραπεία
Γεωργία Αυγερινού, καθηγήτρια δερματολογίας Πανεπιστημίου αθηνών
Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος, αν. καθηγητής δερματολογίας Πανεπιστημίου αθηνών
Ανδρέας Κατσάμπας, ομότ. καθηγητής δερματολογίας Πανεπιστημίου αθηνών

Η

συγγραφή ενός ιατρικού βιβλίου αποτελεί πρόκληση για τους συγγραφείς, ιδιαίτερα όταν
πραγματεύεται ένα αντικείμενο που καθημερινά καινούρια δεδομένα έρχονται να αλλάξουν το τοπίο, τόσο σε επίπεδο γνώσης, όσο και καθημερινής κλινικής πράξης. ο δερματικός ερυθηματώδης Λύκος (δεΛ) αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου και θα τολμήσουμε να πούμε ότι οι συγγραφείς ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση αυτή.
ο λεπτομερής τρόπος παρουσίασης της μέχρι τώρα γνωστής αιτοπαθογένειας, της επιδημιολογίας, των κλινικών εκδηλώσεων, της ανοσολογικής και ιστολογικής διερεύνησης, της συσχέτισης με τον σ.ε.Λ. και άλλες δερματοπάθειες και κυρίως της θεραπείας του δ.ε.Λ. με τις σύγχρονες εξελίξεις, μετατρέπει το βιβλίο σε σημείο αναφοράς για τους συναδέλφους ιατρούς δερματολόγους ή μη. Θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νέους ιατρούς, που δεν εξαντλείται με την πρώτη ανάγνωση.
οφείλουμε να συγχαρούμε τους συγγραφείς για την ενδελεχή έρευνα χρόνων που αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο, καθώς και να τους ευχαριστήσουμε για τη συγγραφή ενός βιβλίου αναφοράς όσο αφορά στο δερματικό ερυθηματώδη Λύκο.

αΓ. ΓεΩρΓιοΥ 4, 153 42 αΓ. ΠαρασκεΥη
τηλ. & Fax: 210-67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr
www.kafkas-publications.com
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CYNOSURE ELITE+ LASER

Α
Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ
ITE
LASER ALEXANDR
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,
Ι
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

Το καλύτερο
λύτε και αποδοτικότερο
ποδοτ ότε
laser παγκοσµίως
Καλύπτει το 90%
των απαιτήσεων ενός ιατρείου
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ
Το xαµηλότερο
λειτουργικό κόστος
 Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος
 Mελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα,
 Aκµή
 Oνυχοµυκητίαση
 Aνάπλαση

Ν Ε Ο VENUS LEGACY
 Συνέργεια RF, µαγνητικού πεδίου και παλµικής αναρρόφησης
(Patented Technology)
 12 Hλεκτρόδια
 Kaλύπτει την µεγαλύτερη επιφάνεια και στο µεγαλύτερο βάθος από όλα
τα αντίστοιχα µηχανήµατα
 Η πλέον οµοιογενής διάχυση θερµότητας
 ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ αποτελέσµατα
 Σύσφιξη δέρµατος
 Λιπογλυπτική σώµατος
 Εξάλειψη κυτταρίτιδας
Τρόπος χρηµατοδότησης
 Βελτίωση της ελαστικότητας
και της υφής του δέρµατος
 Χωρίς διαµεσολάβηση
 Μεγάλη διαφορά
τραπεζών
και υπεροχή από όλα τα RF
 Εξόφληση σε 3 χρόνια
και Ultrasound
 3 χρόνια εγγύηση
 4D APPLICATORS
για πρόσωπο και σώµα.
Νέα τεχνολογία

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

ασπιρίνης, μετά από την εμφύτευση δυνατόν να παρουσιάσουν μεγάλους μώλωπες
και εκχυμώσεις. αν μάλιστα χρησιμοποιηθούν κάνουλες ή βελόνες με διάμετρο 1619G, είναι δυνατόν να υπάρξει αιμορραγία
με τελικό σχηματισμό αιματώματος.
σε άτομα που έχουν την τάση να δημιουργούν ουλές και χηλοειδή, οποιαδήποτε
επέμβαση στο πρόσωπο πρέπει να γίνεται
με ιδιαίτερο προβληματισμό και επιφύλαξη.

Γ
Γ’

β

β’

Α
Α’

Τεχνικές των ενέσεων - Γενικές
αρχές
Εικόνα 17. Εκτός της παράλληλης έγχυσης κατά μήκος
της ρινοχειλικής, είναι δυνατή η χιαστή έγχυση στα
σημεία Α, Β και Γ.

Εικόνα 18. Τα βέλη προτείνουν τα σημεία εισόδου
της βελόνης και την κατεύθυνση της έγχυσης του
εμφυτεύματος: Α) Ρυτίδες μετώπου, Β) Ρυτίδες
μεσόφρυου, Γ) Περικογχικές ρυτίδες.

Εικόνα 20. Κατά μια
τεχνική, η βελόνη δυνατόν
να εισέρχεται υπό γωνία
30ο ή 45ο.

Εικόνα 19. Είσοδος της βελόνης ανά τακτά
διαστήματα και δημιουργία μικρών πομφών.

A

Γ

Εικόνα 21. Διάφορες τεχνικές εισαγωγής της βελόνας:
Α) Νηματοειδής έγχυση,
Β) Μικροσταγονίδια,
Γ) Μετακίνηση της βελόνας χωρίς να εξέλθει από το
σημείο εισόδου, και

Β

Δ

τος του θεράποντος από αμέλεια ή απροσεξία. αντιμετωπίσαμε πολλούς HIV(+) οροθετικούς ασθενείς χρησιμοποιώντας την
εξω-δερμική ή την ενδοστοματική εμφύτευση, χωρίς ποτέ να προκληθεί η παραμικρή βλάβη στους διενεργούντες. Ωστόσο, ο
χρόνος της επέμβασης ήταν θεωρητικά διπλάσιος σε σχέση με τους λοιπούς ασθενείς ρουτίνας. Βέβαια, κάθε ασθενής είναι
δυνητικά φορέας λοιμώδους νόσου, αλλά
όταν εφαρμόζονται επακριβώς οι κανόνες
της ιατρικής δεοντολογίας, τότε δε διατρέχει κίνδυνο κανείς. Πάντως, για τους οροθετικούς HIV(+) ασθενείς, οι οποίοι επιθυμούν να υποστούν εμφύτευση, υπάρχουν
ειδικά γάντια προστασίας για το γιατρό, με
ειδική επένδυση στις τελευταίες φάλαγγες
των δαχτύλων. το κόστος αυτών των γαντιών είναι υψηλό.

Δ) Είσοδος και έξοδος της βελόνης σταυρωτά και
παράλληλα.

κατά την άποψή μας, όταν έχει προηγηθεί εμφύτευση με μόνιμα υλικά (σιλικόνη ή
soft form) ή με υλικά που περιέχουν υδρόφοβα ή υδρόφιλα ακριλικά μόρια (Artecoll,
Dermalive) πρέπει να αποφεύγεται η εμφύτευση άλλων τύπων εμφυτευμάτων, ακόμα και απορροφήσιμων, διότι πιθανόν να
πυροδοτηθούν τοπικές φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Θεωρούμε ότι το δέρμα αντιδρά
με διαφορετικές ανοσο-απαντήσεις κι επομένως είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πώς
θα συμπεριφερθεί, σε περίπτωση που, στην
ίδια περιοχή, ενεθούν άλλα εμφυτεύματα,
με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης.
Άγνωστο αλλά σημαντικό ρόλο στην πρόκληση τοπικής φλεγμονής παίζει η ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου.
Άτομα με αιμορραγική διάθεση ή με λήψη
αντιπηκτικών και αντιφλεγμονωδών τύπου
ΣΕΛΙΔΑ 32

οι σύριγγες που χρησιμοποιούνται είναι
του τύπου της φυματίνης, μήκους κατώτερου ή ίσου του 1ml. καλύτερα να χρησιμοποιούνται σύριγγες τύπου luer lock, οι
οποίες είναι πιο σταθερές. η ενέσιμη σιλικόνη πωλείται αποστειρωμένη σε γυάλινα μπουκάλια ή αμπούλες. η σύριγγα
γεμίζει από το μπουκάλι ή την αμπούλα
με βελόνες μεγαλύτερης διαμέτρου (1921G). μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται
στο βιο-τεχνολογικό εργαστήριο που την
παρασκευάζει.
Πολλά εμφυτεύματα κυκλοφορούν έτοιμα προς κατανάλωση. στη συσκευασία, μάλιστα, περικλείονται και πολλές βελόνες
(27G, 30G) μιας χρήσης.
μαρκάρονται οι ρυτίδες ή οι περιοχές
του προσώπου όπου θα γίνουν οι ενέσεις
με τον ασθενή καθισμένο. κατόπιν, το δέρμα καθαρίζεται και αποστειρώνεται και στη
συνέχεια χορηγείται τοπική αναισθησία. σε
περίπτωση αγχωδών ασθενών είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί τοπικά EMLA 5%, σε
συνδυασμό με συστηματικά ηρεμιστικά και
αντιϊσταμινικά φάρμακα.

Τεχνικές ενέσεων
Α. Η τεχνική του τατουάζ
η βελόνη εισέρχεται γρήγορα και επαναληπτικά στην επιδερμίδα, με μεσοδιαστήματα 2-3mm, υπό συνεχή και σταθερή πίεση του εμβόλου. αυτή η τεχνική δεν πολυ-χρησιμοποιείται σήμερα. Χρησιμοποιείται
μόνο ως μέθοδος μεσοθεραπείας (Νappage)
με σκοπό την ενυδάτωση μεγάλων περιοχών (ντεκολτέ, λαιμός, ζυγωματικά).
επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό
«πιστόλι» εμφύτευσης, το οποίο μ’ ένα άγγιγμα της σκανδάλης, εξακοντίζει την επιθυμητή δόση.
η συγκεκριμένη συσκευή ρυθμίζεται γρήγορα και είναι πρακτική κι εύχρηστη, αλλά ακριβή.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ BIODERMA
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ
+
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- Επαναφέρει: Resveratrol/Centella
Asiatica
- Καταπραϋνει: Antalgicine® agent
- Καθαρίζει: Αντιβακτηριακοί παράγοντες:
χαλκός, ψευδάργυρος

+ Υαλουρονικό Οξύ
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Διάφανο κατά την εφαρμογή,
απορροφάται γρήγορα,
χαρίζει άνεση στο δέρμα

2-ΣΕ-1 ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
* Για παιδιά κάτω των 36 μηνών συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
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SPF 50+ / UVA 31
Χωρίς νανοσωματίδια
Χωρίς οκτοκρυλένιο
Cicabio SPF 50+
- 2 καθημερινές εφαρμογές μέχρι την πλήρη
ανάπλαση
- Σε περίπτωση έκθεσης στον ήλιο,
εφαρμόστε ξανά κάθε 2 ώρες

Εικόνα 22. Εντόπιση και σήμανση ρυτίδων
προς θεραπεία.

Εικόνα 23. Σήμανση και εισαγωγή της βελόνης.

Εικόνα 24. Πριν την εμφύτευση.

Εικόνα 25. Πριν την εμφύτευση.

Εικόνα 26. Επανείσοδος της βελόνης κατά μήκος
της ρινοχειλικής αύλακας.

Εικόνα 27. Εμφύτευση στις ρυτίδες «λύπης»
ή «πικρίας».

μα υπό γωνία 30ο ή 45ο . Άλλοι προτιμούν
να εισάγουν παράλληλα με το δέρμα, αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικής επιλογής
και εμπειρίας.
σημασία έχει ότι για θεραπεία λεπτών ρυτίδων, η βελόνη πρέπει να βρίσκεται στο
άνω χόριο κι έτσι να γίνεται αντιληπτή, ενώ
στις βαθιές ρυτίδες πρέπει να εισάγεται στο
μέσο και κάτω χόριο και στον υποδόριο
ιστό. η βελόνη δυνατόν να μετακινείται διαδοχικά, χωρίς να εξέρχεται από το δέρμα, σαν ανεμιστήρας. μπορεί όμως να εισαχθεί, κατόπιν σχεδιασμού, σε παράλληλα σημεία ή σταυρωτά (εικόνα 17).

τρύπημα. η βελόνη πρέπει να έχει μέγεθος
διαμέτρου τουλάχιστον 0,3mm.
ακόμα κι αν μια μικρή σταγόνα της τάξης των 0,05ml εισαχθεί ενδαγγειακά, δρα
σαν αντιπηκτικό και δε δημιουργεί ιδιαίτερα
προβλήματα. αν χρησιμοποιείται συνθετικό
εμφύτευμα, τότε κάθε μικροσταγόνα, που
περιέχει ακρυλικές μικρόσφαιρες, προκαλεί
μια ινοπλαστική αντίδραση, που περιορίζεται στην περιφέρειά τους. οι συνεδρίες με
σειρές ενέσεων στο ίδιο μέρος του προσώπου πρέπει να γίνονται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, ανάλογα με τη συμφωνία με
την/τον ενδιαφερόμενη/ο και ανάλογα με
το είδος του εμφυτεύματος. η τεχνική των
μικροσταγονιδίων χρησιμοποιείται ευρέως
σήμερα και συνιστάται για τους αρχάριους.

Β. Η τεχνική της ιχνογράφησης (tunneling)
η βελόνη εισέρχεται παράλληλα με την
επιφάνεια του δέρματος, στο υπόδερμα.
τραβώντας προς τα έξω και αργά την βελόνη, πιέζεται το έμβολο της σύριγγας, ώστε
να εισέρχεται μικρή ποσότητα του εμφυτεύματος κατά διαστήματα.
Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να
μην εισέλθει το υλικό ενδαγγειακά. στη συνέχεια, η βελόνη εισάγεται κατά μήκος μιας
άλλης διεύθυνσης, σαν να σχηματίζεται βεντάλια. η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συχνά. αν η βελόνα μπει πολύ επιφανειακά,
φαίνεται το γκρίζο χρώμα της και πρέπει να
αποσυρθεί. σε περίπτωση που ενεθεί πυκνόρρευστο εμφύτευμα επιφανειακά, μπορεί να αφήσει ίχνη και γραμμές με τελικά
αντιαισθητικά αποτελέσματα. Έχουν παρατηρηθεί τροποποιήσεις και βελτιώσεις της
τεχνικής. η τεχνική της ιχνογράφησης είναι η
συνηθέστερη. Ωστόσο, μερικοί γιατροί συνηθίζουν να εισάγουν τη βελόνα στο δέρ-

Εικόνα 28. Διόρθωση ρυτίδων «λύπης» ή «πικρίας».

Γ. Η τεχνική των μικροσταγονιδίων
(micro-droplets)
με αυτήν την τεχνική μπορούμε να κάνουμε σειρές ενέσεων υποδόρια και όχι βαθιά.
η βελόνα πρέπει να έχει κλίση οξείας γωνίας με το δέρμα. η βελόνα εισάγεται κατά
διαστήματα των 5-10mm. μια μικρή δόση
0,01-0,05 ml εισάγεται στο δέρμα σε κάθε

Εικόνα 29. Διόρθωση ρυτίδων μετώπου.
ΣΕΛΙΔΑ 34

Τεχνικές κατά ανατομικές περιοχές
Α. Ρυτίδες μετώπου
οι ρυτίδες του μετώπου είναι μεγάλες σε
μήκος και κατευθύνονται παράλληλα με τις

Εικόνα 30. Διόρθωση ρυτίδων μεσόφρυου.

Εικόνα 31. Διόρθωση ρυτίδων «καπνιστού».

Εικόνα 32. Διόρθωση ρυτίδων «πικρίας».
Νύξεις κατά σειρά.

οφρύες. με την ανάπτυξη και διάδοση της
βοτουλινικής τοξίνης, οι ρυτίδες αυτές καθώς και οι περικογχικές και του μεσοφρύου αντιμετωπίζονται συνήθως με ενέσεις
αυτής της τοξίνης. το δέρμα του μετώπου
είναι τεντωμένο πάνω από τη μυϊκή μάζα
του μετωπιαίου μυός. Χρησιμοποιούνται
συνήθως οι τεχνικές των μικροσταγονιδίων και της ιχνογράφησης.
Προτιμώνται τα βιολογικά-απορροφήσιμα
λεπτόρρευστα εμφυτεύματα, διότι τα συνθετικά παρουσιάζουν τις περισσότερες φορές υπερδιόρθωση είτε με τη μορφή χαντρών (μικροσταγονίδια-κομβολογιοειδής
εμφάνιση), είτε με τη μορφή υπερυψωμένων γραμμών. η βελόνη εισάγεται παράλληλα με τη ρυτίδα και ακολουθείται η τεχνική της ιχνογράφησης.

νται τα σημεία α, Β, Γ, στα οποία εισάγεται
η βελόνη και αφίεται ικανή ποσότητα εμφυτεύματος. το ίδιο επαναλαμβάνεται στα
σημεία α’, Β’ και Γ’ (εικόνες 17, 21) .

Β. Ρυτίδες μεσοφρύου
η βελόνη εισάγεται παράλληλα με τη
ρυτίδα (τεχνική της ιχνογράφησης) από το
ριζορίνιο με κατεύθυνση προς το μέτωπο.
εφόσον αυτή μετακινηθεί σαν έμβολο μερικές φορές (ώστε να δημιουργηθεί τούνελ),
σύρεται προς τα έξω, ενώ ικανή ποσότητα του εμφυτεύματος αφήνεται στο χόριο.

Γ. Περικογχικές ρυτίδες («πόδι χήνας»)
επιλέγουμε τις ρυτίδες προς θεραπεία. σ’
αυτήν την περίπτωση καλό είναι να επιλέγεται βιολογικό και απορροφήσιμο εμφύτευμα. Πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε να
μην τρωθεί αγγείο και να μη γίνει μικροεμβολή και απόφραξη αυτού. η βελόνη
εισάγεται παράλληλα και κατά μήκος της
ρυτίδας, χωρίς να πλησιάζει τον έξω κανθό του οφθαλμού. μπορεί να συνδυασθεί
με βοτουλινική τοξίνη.

Δ. Ρινοχειλικές ρυτίδες
ακολουθείται η τεχνική της ιχνογράφησης κατά μήκος της ρυτίδας. Παραλλαγή
της τεχνικής αυτής είναι η χιαστή χρήση της
βελόνης κατά μήκος της ρυτίδας. επιλέγο-

Εικόνα 33. Διόρθωση «δίκην πλέγματος».

Ε. Περιστοματικές ρυτίδες (ρυτίδες
καπνιστού)
Προτείνεται διόρθωση του όγκου και του
περιγράμματος των χειλέων και κατόπιν
αντιμετώπιση αυτών των πολύ λεπτών και
κάθετων ρυτίδων των χειλέων. συνήθως οι
τεχνικές των μικροσταγονιδίων και της ιχνογράφησης χρησιμοποιούνται με πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα.

ΣΤ. Ρυτίδες της θλίψης

Εικόνα 34. Διόρθωση ρυτίδων «πικρίας».

ακολουθείται ό,τι και για τις ρινοχειλικές ρυτίδες.

Αποθεραπεία μετά από την
Εμφύτευση - Γενικές oδηγίες
• τοποθέτηση παγωμένων επιθεμάτων και
κομπρέσων στις περιοχές της εμφύτευσης.
• αποφυγή πολυλογίας και μάσησης μαστίχας το πρώτο 48ωρο.
• Περιορισμός γέλωτος και έντονων μυϊκών συσπάσεων την πρώτη εβδομάδα.
• αποφυγή ημι-πλάγιας θέσης κατά τον
ύπνο.
• Για να αποφευχθεί οίδημα και αιμορραγία της περιοχής: όχι υπερβολές στη δουλειά, όχι άγχος, όχι έντονη γυμναστική, όχι
δραστηριότητες που ανεβάζουν την αρτηριακή πίεση.
• τα χείλια να διατηρούνται καθαρά και να
χρησιμοποιούνται αντισηπτικά αποπλύματα στόματος προς αποφυγή λοιμώξεων.
• αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά χορηγούνται κατά περίπτωση.
Το άρθρο αποτελεί μέρος του βιβλίου
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
του Χρήστου Ναούμ
και κυκλοφορεί από τις
Εκδόσεις ΚΑΥΚΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 35

Εικόνα 35. Μετεγχειρητικό αιμάτωμα
μετά από την εμφύτευση.

Εικόνα 36. Διόρθωση άνω χείλους.
ID

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
Erivedge 150 mg σκληρά καψάκια: Σκληρό καψάκιο (καψάκιο). Ροζ χρώματος, αδιαφανές, στο οποίο
αναγράφεται «150 mg» και γκρίζο αδιαφανές κάλυμμα, στο οποίο αναγράφεται «VISMO» με μαύρο
μελάνι. Το μέγεθος του καψακίου είναι «Μέγεθος 1» (διαστάσεις 19,0 x 6,6 mm). Ποιοτική και
ποσοτική σύνθεση: Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 150 mg vismodegib. Έκδοχο με γνωστή δράση:
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 71,5 mg μονοϋδρικής λακτόζης ανά καψάκιο. Αντενδείξεις: •
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. • Γυναίκες που είναι έγκυες ή
θηλάζουν. • Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με το Πρόγραμμα
Αποφυγής Κύησης του Erivedge. • Η συγχορήγηση βοτάνου St. John (Hypericum perforatum). Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Εμβρυϊκός θάνατος ή σοβαρές συγγενείς
ανωμαλίες: Το Erivedge μπορεί να προκαλέσει εμβρυϊκό θάνατο ή σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες όταν
χορηγείται σε έγκυες γυναίκες. Οι αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog όπως το vismodegib, έχει
δειχθεί ότι είναι εμβρυοτοξικοί ή/και τερατογόνοι σε πολλά είδη ζώων και μπορεί να προκαλέσουν
σοβαρές διαμαρτίες, συμπεριλαμβανομένων των κρανιοπροσωπικών, των ανωμαλιών μέσης γραμμής
και των ανωμαλιών των άκρων. Το Erivedge δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
κύησης. Κριτήρια για τη γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία: Η γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία
ορίζεται στο Πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης του Erivedge ως: • σεξουαλικά ώριμη γυναίκα, η οποία • είχε
έμμηνο ρύση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 διαδοχικών μηνών, • δεν
έχει υποβληθεί σε υστερεκτομή ή αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή, ή δεν έχει ιατρικά επιβεβαιωμένη
μόνιμη πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, • δεν έχει γονότυπο XY, σύνδρομο Turner ή αγενεσία μήτρας, •
γίνεται αμηνορροϊκή μετά από αντικαρκινική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας με
Erivedge. Συμβουλευτική: Για τη γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία: Το Erivedge αντενδείκνυται σε
γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, η οποία δεν συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης
του Erivedge. Η γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να κατανοήσει ότι: • Το Erivedge εκθέτει το
έμβρυο σε κίνδυνο τερατογένεσης, • Δεν πρέπει να λάβει το Erivedge εάν είναι έγκυος ή προγραμματίζει
να μείνει έγκυος, • Πρέπει να έχει αρνητική δοκιμασία κύησης, η οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
από επαγγελματία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εντός 7 ημερών πριν από την έναρξη της
θεραπείας με Erivedge, • Πρέπει να έχει αρνητική δοκιμασία κύησης κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, ακόμη και εάν έχει γίνει αμηνορροϊκή, • Δεν πρέπει να μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει το
Erivedge και για 24 μήνες μετά από την τελευταία της δόση, • Πρέπει να είναι σε θέση να συμμορφωθεί
με τη χρήση αποτελεσματικών μέτρων αντισύλληψης, • Πρέπει να χρησιμοποιεί 2 μεθόδους
συνιστώμενης αντισύλληψης, ενώ λαμβάνει το Erivedge, εκτός εάν δεσμευτεί να μην έχει σεξουαλικές
επαφές (αποχή), • Πρέπει να ενημερώσει τον επαγγελματία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψής της
σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 24
μήνες μετά από την τελευταία της δόση: • Εάν μείνει έγκυος ή πιστεύει για οποιονδήποτε λόγο ότι
μπορεί να είναι έγκυος, • Εάν απολέσει την αναμενόμενη έμμηνο ρύση της, • Εάν σταματήσει να
χρησιμοποιεί αντισύλληψη, εκτός εάν δεσμεύεται να μην έχει σεξουαλικές επαφές (αποχή), • Εάν πρέπει
να αλλάξει αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, • Δεν πρέπει να θηλάζει ενώ λαμβάνει το
Erivedge και για 24 μήνες μετά από την τελευταία δόση. Για τους άνδρες: Το vismodegib εμπεριέχεται
στο σπέρμα. Για να αποφευχθεί η πιθανή έκθεση του εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης, ο άνδρας
ασθενής πρέπει να κατανοήσει ότι: • Το Erivedge εκθέτει το έμβρυο σε κίνδυνο τερατογένεσης, εάν ο
άνδρας προχωρήσει σε σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία με έγκυο γυναίκα, • Πρέπει να χρησιμοποιεί
πάντα τη συνιστώμενη αντισύλληψη, • Θα πρέπει να ενημερώσει τον επαγγελματία του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που η γυναίκα σύντροφός του μείνει έγκυος ενώ αυτός
λαμβάνει Erivedge ή κατά τη διάρκεια 2 μηνών μετά από την τελευταία του δόση. Για τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης : Οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους/τις ασθενείς ώστε να κατανοήσουν και να αποδεχθούν
όλους τους όρους του Προγράμματος Αποφυγής Κύησης του Erivedge.
Erivedge.Αντισύλληψη: Γυναίκες σε
αναπαραγωγική ηλικία: Οι γυναίκες ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν δύο μεθόδους συνιστώμενης
αντισύλληψης συμπεριλαμβανομένης μίας ιδιαίτερα αποτελεσματικής μεθόδου και μίας μεθόδου
φραγμού κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Erivedge και για 24 μήνες μετά από την τελευταία δόση .
Άνδρες: Οι άνδρες ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν πάντα προφυλακτικό (με σπερματοκτόνο, εάν
διατίθεται), ακόμη και μετά από εκτομή σπερματικού πόρου, κατά τη σεξουαλική επαφή με γυναίκα
σύντροφο ενώ λαμβάνουν το Erivedge και για 2 μήνες μετά από την τελευταία δόση. Δοκιμασία
κύησης: Η γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, θα πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμασία κύησης, η οποία
θα διεξαχθεί από επαγγελματία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και θα έχει ιατρική επίβλεψη,
σε διάστημα 7 ημερών πριν από την έναρξη της θεραπείας και μηνιαίως κατά τη διάρκεια της
θεραπείας. Οι δοκιμασίες κύησης θα πρέπει να έχουν ελάχιστη ευαισθησία 25 mIU/mL ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα σε τοπικό επίπεδο. Οι ασθενείς που εκδηλώνουν αμηνόρροια κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με Erivedge θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούν τη μηνιαία δοκιμασία κύησης κατά
τη διάρκεια της θεραπείας. Περιορισμοί συνταγογράφησης και διάθεσης για τις γυναίκες σε
αναπαραγωγική ηλικία: Η αρχική συνταγογράφηση και διάθεση του Erivedge θα πρέπει να
πραγματοποιείται το αργότερο σε διάστημα 7 ημερών από την αρνητική δοκιμασία κύησης (ημέρα του
τεστ κυήσεως = ημέρα 1). Οι συνταγές του Erivedge θα πρέπει να περιορίζονται στις 28 ημέρες της
θεραπείας και η συνέχιση της θεραπείας απαιτεί νέα συνταγή. Εκπαιδευτικό υλικό: Προκειμένου να
βοηθηθούν οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι ασθενείς ώστε να
αποφευχθεί η εμβρυϊκή έκθεση στο Erivedge, ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας θα παράσχει
εκπαιδευτικά υλικά (Πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης του Erivedge) για να τονίσει τους πιθανούς
κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Erivedge. Επιδράσεις στη μεταγεννητική ανάπτυξη: Έχει
αναφερθεί πρόωρη σύγκλειση των επιφύσεων σε ασθενείς που εκτέθηκαν στο Erivedge. Εξαιτίας του
παρατεταμένου χρόνου ημιζωής απέκκρισης του φαρμάκου, η σύγκλειση πιθανόν να εκδηλωθεί και να
εξελιχθεί μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Σε είδη ζώων, το vismodegib έχει δειχθεί ότι προκαλεί
σοβαρές μη αναστρέψιμες μεταβολές στην ανάπτυξη των οδόντων (εκφύλιση/νέκρωση των
οδοντοβλαστών, σχηματισμός κύστεων με υγρό στον οδοντικό πολφό, οστεοποίηση του ριζικού
σωλήνα και αιμορραγία) και κλείσιμο των επιφυσιακών αυξητικών πλακών. Τα ευρήματα αυτά
υποδεικνύουν πιθανό κίνδυνο για χαμηλό ανάστημα και παραμορφώσεις των οδόντων για τα βρέφη
και τα παιδιά. Δωρεά αίματος: Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να δωρίζουν αίμα ενώ λαμβάνουν το Erivedge
και για 24 μήνες μετά από την τελευταία δόση. Δωρεά σπέρματος: Οι άνδρες ασθενείς δεν θα πρέπει
να δωρίζουν σπέρμα ενώ λαμβάνουν το Erivedge και για 2 μήνες μετά από την τελευταία δόση.
Αλληλεπιδράσεις: Η παράλληλη θεραπεία με ισχυρούς επαγωγείς του CYP (π.χ. ριφαμπικίνη,
καρβαμαζεπίνη ή φαινυτοΐνη) θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος
μειωμένων συγκεντρώσεων στο πλάσμα και μειωμένης αποτελεσματικότητας του vismodegib.
Δερματικό καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο: Οι ασθενείς με προχωρημένο βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δερματικού καρκινώματος από πλακώδες
επιθήλιο. Έχουν αναφερθεί περιστατικά δερματικού καρκινώματος από πλακώδες επιθήλιο σε ασθενείς
με προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα υπό θεραπεία με Erivedge. Δεν έχει προσδιοριστεί εάν
το δερματικό καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο σχετίζεται με τη θεραπεία με Erivedge. Επομένως,
όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά κατά τη λήψη του Erivedge, και το δερματικό

καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη συνήθη θεραπεία.
Επιπρόσθετες προφυλάξεις: Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στους/στις ασθενείς ώστε να μην δώσουν
ποτέ αυτό το φάρμακο σε άλλο άτομο. Τυχόν μη χρησιμοποιημένα καψάκια στο τέλος της θεραπείας θα
πρέπει να απορριφθούν αμέσως από τον/την ασθενή σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις (εάν εφαρμόζεται, π.χ. επιστρέφοντας τα καψάκια στον φαρμακοποιό ή τον ιατρό τους).
Έκδοχα: Τα καψάκια του Erivedge περιέχουν μονοϋδρική λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά
προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια στη Lapp λακτάση ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης
– γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Αυτό το φαρμακευτικό
προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλαδή ουσιαστικά είναι «ελεύθερο
νατρίου». Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες
αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν σε ≥ 30% των ασθενών, ήταν οι μυϊκοί σπασμοί (74,6 %), η
αλωπεκία (65,9 %), η δυσγευσία (58,7 %), το μειωμένο σωματικό βάρος (50,0 %), η κόπωση (47,1 %), η
ναυτία (34,8 %) και η διάρροια (33,3%) . Συνοπτική παρουσίαση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων
υπό μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί, ανά
κατηγορία/οργανικό σύστημα και απόλυτη συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: Πολύ συχνές ( ≥
1/10) - Συχνές ( ≥ 1/100 έως < 1/10) - Όχι συχνές ( ≥ 1/1.000 έως < 1/100) - Σπάνιες ( ≥ 1/10.000 έως
< 1/1.000) - Πολύ σπάνιες ( < 1/10.000) - Όχι γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα
διαθέσιμα δεδομένα). Σε κάθε κατηγορία συχνοτήτων, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται με
σειρά φθίνουσας σοβαρότητας. Η ασφάλεια του Erivedge έχει αξιολογηθεί σε κλινικές δοκιμές με 138
ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία για προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (aBCC), στο οποίο
περιλαμβάνονται αμφότερα το μεταστατικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (mBCC) και το τοπικά
προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (laBCC). Σε τέσσερις ανοικτές κλινικές δοκιμές φάσης 1 και
2, οι ασθενείς έλαβαν τουλάχιστον μία δόση μονοθεραπείας με Erivedge σε δόσεις ≥150 mg. Οι δόσεις
> 150 mg δεν οδήγησαν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στο πλάσμα στις κλινικές δοκιμές και οι
ασθενείς σε δόσεις > 150 mg έχουν συμπεριληφθεί στην ανάλυση. Επιπλέον, η ασφάλεια αξιολογήθηκε
σε μια μετεγκριτική μελέτη που περιελάμβανε 1215 ασθενείς aBCC που μπορούσαν να αξιολογηθούν
ως προς την ασφάλεια λαμβάνοντας αγωγή 150 mg. Σε γενικές γραμμές, το προφίλ ασφάλειας που
παρατηρήθηκε ήταν σε συμφωνία, τόσο στους ασθενείς με mBCC, όσο και στους ασθενείς με laBCC και
σε όλες τις μελέτες, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Πίνακας 1 Ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκου σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με
Erivedge σε κλινικές δοκιμές
MedDRA Κατηγορία/Οργανικό
Σύστημα
Διαταραχές του μεταβολισμού
και της θρέψης
Διαταραχές του νευρικού
συστήματος
Διαταραχές του
γαστρεντερικού συστήματος

Διαταραχές του ήπατος και
των χοληφόρων
Διαταραχές του δέρματος και
του υποδόριου ιστού
Διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος
και του συνδετικού ιστού

Διαταραχές του
αναπαραγωγικού συστήματος
και του μαστού
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης

Πολύ συχνές

Συχνές

Μειωμένη
όρεξη
Δυσγευσία
Αγευσία
Ναυτία
Διάρροια
Δυσκοιλιότητα
Έμετος
Δυσπεψία

Αφυδάτωση

Όχι γνωστή
συχνότητα

Υπογευσία
Άλγος άνω κοιλιακής χώρας
Κοιλιακό άλγος

Ηπατικά ένζυμα αυξημένα**
Αλωπεκία
Κνησμός
Εξάνθημα
Μυϊκοί σπασμοί
Αρθραλγία
Πόνος στα άκρα

Μαδάρωση
Ανώμαλη ανάπτυξη
τριχώματος
Οσφυαλγία
Μυοσκελετικό θωρακικό
άλγος
Μυαλγία
Άλγος πλευρών
Μυοσκελετικό άλγος
Κρεατινική φωσφοκινάση
αίματος αυξημένη***

Πρόωρη
σύγκλειση
επιφύσεων****

Αμηνόρροια*

Εξασθένιση
Σωματικό
βάρος μειωμένο
Κόπωση
Άλγος
Όλες οι αναφορές βασίζονται σε ανεπιθύμητες αντιδράσεις (ADR) όλων των βαθμών με βάση το
National Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events [ΝCI-CTCΑΕ] έκδοση
3.0, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
**Από τους 138 ασθενείς με προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, οι 10 ήταν γυναίκες σε
αναπαραγωγική ηλικία. Μεταξύ αυτών των γυναικών, παρατηρήθηκε αμηνόρροια σε 3 ασθενείς (30 %).
MedDRA = Ιατρικό Λεξικό για Κανονιστικές Δραστηριότητες.
**Περιλαμβάνει τους προτιμώμενους όρους: μη φυσιολογική δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας,
αυξημένη χολερυθρίνη αίματος, αυξημένη γ-γλουταμυλοτρανσφεράση, αυξημένη ασπαρτική
αμινοτρανσφεράση, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα.
*** Παρατηρήθηκαν σε ασθενείς κατά τη διάρκεια μιας μετεγκριτικής μελέτης με 1215 ασθενείς
αξιολογήσιμους ως προς την ασφάλεια.
**** Τα μεμονωμένα περιστατικά έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με μυελοβλάστωμα κατά τη χρήση
μετά την κυκλοφορία (βλέπε παράγραφο 4.4)
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (βλ.
λεπτομέρειες παρακάτω). Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.
gr. Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649,
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου: 14 Νοεμβρίου 2016.
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu.
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να
συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθληση ειδικού ιατρού.
Νοσοκομειακή Τιμή: € 3781,83 - Λιανική Τιμή: € 4547,72

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΧΩΡΗΜ ΝΟΥ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

με μια επιπλέον λύση στη θεραπευτική σας προσέγγιση
ERIVEDGE: Όταν το τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό BCC
δεν είναι κατάλληλο για χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία1

Πληροφορίες ασφάλειας φαρμάκου1
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν σε ≥30% των ασθενών,
ήταν οι μυϊκοί σπασμοί (74,6%), η αλωπεκία (65,9%), η δυσγευσία (58,7%), το μειωμένο
σωματικό βάρος (50,0%), η κόπωση (47,1%), η ναυτία (34,8%) και η διάρροια (33,3%).
Αντενδείξεις1
• Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι οποίες δεν συμμορφώνονται
με το πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης του Erivedge
• Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή θηλασμού
• Συγχορήγηση του βοτάνου St John (Hypericum perforatum)
• Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναφέρονται στα καψάκια του Erivedge
Erivedge σκληρά καψάκια 150 mg

Βιβλιογραφία: 1. Erivedge ΠΧΠ.

ERIVEDGE-BCC_1_0217

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά
των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) A.E.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) A.E., είτε αποστέλλοντας
e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).
ROCHE (Hellas) Α.Ε.
Aλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6166159
email: hellas.medinfo@roche.com
Ελλάδα 800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος 800 92 668 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
H εταιρεία Roche Hellas ΑΕ είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο
της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αίτησης.
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Soprano ICE
με κεφαλή Αλεξανδρίτη

… Γ Ι Α Α Π Ο λ Υ ΤΑ Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ε Σ Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Ε Σ Α Π Ο Τ Ρ Ι Χ ω Σ η Σ
Δημοσιογραφική Επιμέλεια: ILYA PETROu, M.D.
Πηγή: The European Aesthetic guide, Φθινόπωρο 2014, www.miinews.com

Uwe Paasch M.D.
Τμήμα Δερματολογίας
και Αφροδισιολογίας,
Πανεπιστήμιο Leipzig,
Γερμανία

Κεφαλή θεραπείας
Alex 755nm

Πριν τη θεραπεία

Μετά τη θεραπεία με Soprano ICE
Φωτογραφίες από το αρχείο
του Dr. Uwe Paasch

η Alma Lasers χαίρει πλέον μιας πολύ δυνατής παρουσίας στην παγκόσμια
βιομηχανία της αισθητικής ιατρικής και δη της αποτρίχωσης χάρη στο σύστημα
Soprano ICE, το τελευταίο μοντέλο διοδικού λέιζερ. Πλέον το Soprano ICE
διαθέτει και το μήκος κύματος του αλεξανδρίτη στα 755 nm και όχι μόνο δίνει τη
δυνατότητα για ασφαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση σε ακόμη μεγαλύτερο
εύρος φωτοτύπων, αλλά το κάνει όλο αυτό προσφέροντας ακόμη πιο άνετες
θεραπείες για τον/την ασθενή. το διοδικό σύστημα Soprano ICE με αλεξανδρίτη
ήρθε για να ανεβάσει κατά πολύ τον πήχη στις εφαρμογές λέιζερ αποτρίχωσης
τελευταίας γενιάς.
ΣΕΛΙΔΑ 38

ice

Pretty. Cool.

Ρωτήστε µας
Σήµερα
για τη Νέα Γενιά Laser
Αποτρίχωσης µε Τεχνολογία
SOLID - STATE ALEX
www.almasopranoice.com

- Χωρίς Αναλώσιµα
- Ταχύτητα έως 10 Ηz
- Το µόνο Εγκεκριµένο από το FDA
Σύστηµα για Μαυρισµένα
από τον Ήλιο ∆έρµατα
- Αποδεδειγµένα Ασφαλές
- Παγκοσµίως Βραβευµένη
Τεχνολογία SHR*
- Ανώδυνο και Γρήγορο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ.Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681, Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr, www.lidsmedical.gr
www.almalasers.com

*SOPRΑΝΟ: Η Καλύτερη Θεραπεία της Χρονιάς 2011-2012 &
2012-2013 από τα Aesthetic Awards και το Καλύτερο Σύστηµα
Αποτρίχωσης για το 2015 από τα The Aesthetic Industry Awards

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LIDS MEDICAL
το διοδικό λέιζερ στα 810 nm θεωρείται
επί σειρά ετών η νούμερο ένα τεχνολογία
για τη θεραπεία της μόνιμης μείωσης της
τριχοφυΐας.
από τότε, δε, που πρωτοεμφανίστηκε στην
αγορά της αισθητικής ιατρικής το διεθνώς
βραβευμένο διοδικό λέιζερ Soprano κατέστη
παγκοσμίως το σπουδαιότερο σύστημα για
εφαρμογές αποτρίχωσης.
Πάραυτα, η προσθήκη της τεχνολογίας
διοδικού λέιζερ αλεξανδρίτη στερεού μέσου
(Solid-State Alex 755 nm) χαρακτηρίζει
τη νέα εποχή στις θεραπείες αποτρίχωσης,
καθώς πλέον οι ασθενείς απολαμβάνουν
όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κατά
τρόπο ανώδυνο.
Όπως αναφέρει και ο καθηγητής Uwe
Paasch, M.D., του τμήματος δερματολογίας
και αφροδισιολογίας του Πανεπιστημίου
Leipzig στη Γερμανία: «ο πόνος αποτελούσε
παραδοσιακά μείζον θέμα στις θεραπείες
αποτρίχωσης ανεξάρτητα με το σύστημα ή τις
παραμέτρους που χρησιμοποιείτο κάθε φορά.
σε προηγούμενες μελέτες που διεξήγαμε
με το διοδικό σύστημα Soprano στα 810 nm,
οι ασθενείς μας ανέφεραν μικρή ενόχληση
κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Eικόνα 1. Kεφαλή Speed tm

Eικόνα 2. Kεφαλή Facial tip
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΚΡΥΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
• Μη επεµβατική κρυολιπόλυση
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας
• Μόνιµη µείωση τοπικού πάχους
• Προκαλεί απόπτωση των λιποκυττάρων
• Ενισχυµένος ψυκτικός µηχανισµός
• ∆ιπλές κεφαλές για ταυτόχρονες θεραπείες
• Τρεις διαφορετικοί τύποι κεφαλών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ. Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681 · Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr · www.lidsmedical.gr · www.facebook.com/lidsmedical
www.classys.com · www.facebook.com/classys.inc

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LIDS MEDICAL

Eικόνα 3. Kεφαλή Compact tm

Πρόσφατα, όμως, παρατηρήσαμε ότι το
μήκος κύματος 755 nm που προστέθηκε στο
σύστημα Soprano ICE βελτίωσε κατά πολύ την
εμπειρία της αποτρίχωσης με ακόμη μικρότερη
αίσθηση πόνου, διατηρώντας, όμως, σε
κάθε περίπτωση την αποτελεσματικότητα της
θεραπείας. αυτό, βέβαια, αποτελεί τεράστια
πρόοδο για τους ασθενείς που απαιτούν όχι
μόνο αποτελεσματικές αλλά και ανώδυνες
θεραπείες αποτρίχωσης».
με τρία διαφορετικά μήκη κύματος στα 810
(Diode laser), τα 755 (Alex laser) και τα
1064 (Nd:YAg laser) νανόμετρα, το λέιζερ
τελευταίας τεχνολογίας Soprano ICE δύναται
πλέον να παρέχει ακόμη πιο θεαματικά και
ασφαλή αποτελέσματα μόνιμης μείωσης της
τριχοφυΐας σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό
ασθενών μιας και η θεραπεία δεν επηρεάζεται
από τον εκάστοτε τύπο δέρματος (φωτότυποι
Fitzpatrick).
με δυνατότητα διπλού τρόπου λειτουργίας:
παλμό-παλμό HR (Hair Removal) και εν
κινήσει τεχνολογία SHR (Super Hair
Removal), το Soprano ICE επιτρέπει στους
γιατρούς να προσεγγίζουν πλέον όλους
τους τύπους και τις αποχρώσεις της τρίχας
(ειδικότερα τις πιο ανοιχτόχρωμες και λεπτές)
γρήγορα, ανώδυνα και καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. επίσης, αυτό το πρωτοποριακό
σύστημα είναι εξοπλισμένο με α) την
αποκλειστική τεχνολογία Speed™ (εικόνα 1)

με μεγάλο spot size 20x10 mm που μειώνει το
χρόνο θεραπείας στο μισό, β) ένα ειδικό Facial
Tip (εικόνα 2) που επιτρέπει στους γιατρούς
να προσεγγίζουν πιο εύκολα και γρήγορα
τις πιο δύσκολες περιοχές θεραπείας (αυτιά,
μύτη, μεσόφρυο, κλπ.) και γ) την προηγμένη
τεχνολογία ψύξης ICE™ (ενσωματωμένος
ταυτόχρονος ψυκτικός μηχανισμός) για την
πλέον ανώδυνη εμπειρία αποτρίχωσης.
επιπλέον, η νέα εργονομικής σχεδίασης
ελαφριά κεφαλή Compact™ (εικόνα 3) δίνει
τη δυνατότητα για ακόμη πιο πολύπλευρες
θεραπείες.
με τη λειτουργία SHR (εν κινήσει
τεχνολογία) η θερμοκρασία του δέρματος
αυξάνεται σταδιακά έως ότου διοχετευτεί
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η απαραίτητη θερμική ενέργεια στον
θύλακα της τρίχας. αυτός είναι και ο
λόγος που η θεραπεία γίνεται πολύ πιο
άνετη και ασφαλής, ειδικότερα για τα πιο
σκουρόχρωμα δέρματα που είναι πιο
επιρρεπή στις παρενέργειες.
«το σύστημα Soprano ICE με δυνατότητα
πολλαπλού μήκους κύματος κάνει τη
θεραπεία πολύ πιο εύκολη και γρήγορη
για τον χρήστη αλλά και απόλυτα ασφαλή
για τον/την ασθενή ανεξάρτητα από τον τύπο
δέρματός του/της. συνήθως απαιτούνται
τέσσερις με έξι συνεδρίες για να επιτευχθεί
το 85% της μόνιμης μείωσης της τριχοφυΐας
και αυτό το αποτέλεσμα χαροποιεί ιδιαίτερα
τους ασθενείς μας», ολοκληρώνει, λέγοντας
ο Dr. Paasch.

ID

Fractional CO2 Laser µε Τεχνολογία
Ψηφιακής Σάρωσης (Scanner)
• Ελάχιστα Επεµβατική Ανάπλαση ∆έρµατος
• Υψηλής Ποιότητας Ακτίνα Laser
• Μειωµένος Χρόνος Αποθεραπείας
• Γρήγορη Θεραπεία
• ∆ιαθέτει και Κανονική Λειτουργία CO2 (surgical mode)
Το σύστηµα CICU έχει σταθερή ενέργεια και αναλλοίωτη ποιότητα δέσµης. Η υψηλής
ποιότητας δέσµη δηµιουργεί ένα εξαιρετικό πλέγµα πολλαπλών τεχνητών µικρο-οπών
(fractional), που φτάνουν σε επίπεδο δερµίδας και µέσω των πολλαπλών σχεδιασµών
(patterns) επιτυγχάνεται δερµατική σύσφιγξη, λεύκανση και βελτίωση των ουλών.

Πλεονεκτήµατα

• Σωλήνας διεγειρόµενος από Ραδιοσυχνότητες (RF)
• Σταθερή και αναλλοίωτη ποιότητα ακτίνας laser
• Εξοικονόµηση χρόνου µε γρήγορο Scanner
• Εξαιρετικά ακριβής θεραπεία µε δυνατότητα ρύθµισης της απόστασης
µεταξύ των οπών κατά 0,1 mm
• Ρύθµιση για κανονική (χειρουργική) λειτουργία CO2
• Μοτίβο πολλαπλών σχηµάτων και πολλαπλού σκαναρίσµατος
• Εύκολο για τον χρήστη λογισµικό
• 30 Watt

Ενδείξεις

• Ουλές Ακµής
• Ρυτίδες
• Λεύκανση
• ∆ερµατική Σύσφιγξη
• Μείωση Πόρων
• Βελτίωση Τόνου & Υφής
• Κλασµατική ∆ερµατική Ανάπλαση

Πολλαπλοί τρόποι σκαναρίσµατος
Σχήµα
Σκανάρισµα (9 τύπων)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ.Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681, Φαξ: 210 6815693
Τηλ.Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr www.lidsmedical.gr

Κυκλικό

Οβάλ

Τετράγωνο

Ορθογώνιο

Σε σύγκλιση

∆ιαδοχικά

Τυχαιοποιηµένα

∆ιάσπαρτα
και συνεχόµενα

∆ιαγώνια

Σειρά
παρά σειρά

The goal of the Master’s program is to provide the physician with an overview about the Aesthetic Medicine as well as to develop their skills in Aesthetic Medicine both theoretical and practical level. The theoretical part of the course is provided through the e-learning platform and the practical part completes
at the facilities of Venus Medicine, that for another year hosts delighted the University of Camerino
and the students. Translation booths and translators will provide excellent communication - learning
for doctors who do not speak Italian. The program is exclusively for doctors who will get their specialty
on Aesthetic Medicine and techniques that compose it, over a period of 2 years. Final examinations will
take place in Italy . The group of Professors of University start the training seminars in April 2017.
Recognized and Prominent Professors: Prof. Francesco Amenta, Prof. Vincenzo Varlaro, Prof. Luca
Piovano, Prof. Sotirios G. Tsioumas, Prof. Alessandro Gennai.
• 1st year acquiring practical implementation of skills associated with the pursuit of Aesthetic Medicine.
• 2nd year acquiring practical implementation of skills associated with the pursuit of Aesthetic Medicine (thesis and examinations in Italy).

Diploma of the Master Aesthetic Medicine offers to physicians 60CFU.
CURRICULUM – 3000 hours Theory and Practical Training
of Aesthetic Medicine through e-learning.
1. Introduction to the Course
and the Use of the E-learning
Platform
2. Human Anatomy (2
modules)
3. Ethical and Regulatory
Aspects. Professional
Responsibility
4. Foundations for Therapy
Associated with Cosmetic
Medicine

5. Bio-informatics
6. Plastic surgery
7. Cosmetology
8. Dermatology
9. Dietology and Nutrition
Sciences (2 modules)
10. Elements of Public Health
and Prevention
11. Medical Electrophysics
12. Endocrinology
13. Physical Therapy

14. Phlebology
15. Laser Therapy
16. Anti-aging Medicine
17. Cosmetic Medicine
(4 modules)
18. Ophthalmology
19. Odontostomatology
20. Posturology
21. Medical and Aesthetic
Semiotics (2 modules)

International Training Course
in Non Invasive Surgery
Soft Surgery & Combination with Liquid Lift
Διοργανωτής :
Venus Medicine

Tsioumas G. Sotirios MD - Eye surgeon , Lecture at the University of Camerino .
Ms Aesthetic Medicine Rome. Author of Non Invasive Surgery , President of SAMNAS

1&2 of April 2017 - 10:00 -18:00

Acupuncture Filler without filler

Face anatomy

Plexr-Blepharoplasty

Real time Practice

Contact info: 294 Ag. Dimitriou St. AGIOS DIMITRIOS - ATHENS, Tel : +30 210 9848108
Email: venusmedicine@hotmail.com, elenagmv@hotmail.gr
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ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
το μυστικό της αιώνιας νεότητας
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Βαθιά ενυδάτωση, βελτίωση της όψης των ρυτίδων (Skin B, Skin OX, Skin Colin).
• σφριγηλότητα και λάμψη της επιδερμίδας (Skin B, Skin OX, Skin Colin).
• διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου (Skin B, Skin OX, Skin Colin).
• αναστολή της καταστροφικής δράσης των ελεύθερων ριζών (Skin OX). καταστολή της ακμής.
• δράση ανόρθωσης (lifting) & ανάπλασης των ουλών των ραγάδων (Skin R).
• Λευκαντική δράση για την αντιμετώπιση των χρωματικών αλλοιώσεων του δέρματος (Skin OX).
• τονωτική και συσφικτική δράση (Skin B, Skin Colin).
• επιβράδυνση της βιολογικής φθοράς (Skin B, Skin OX, Skin Colin).
• ανάπλαση του όγκου των οστών στο επίπεδο των ζυγωματικών και γύρω από την κάτω γνάθο (Skin Hyxa).

ΘΕΡΑΠΕυΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
• αΝτιΓηραΝση
• ΒιοδιεΓερση Για ΝεαΝικο δερμα
• ΒεΛτιΩση οΨησ δερματοσ
• αΝαΖΩοΓοΝηση ΠροσΩΠοΥ
• ΛεΥκαΝση και ΛαμΨη τοΥ δερματοσ
• αΝορΘΩση δερματοσ (LIFTING)
• αΝαΠΛαση ΠροσΩΠοΥ (ΠροσΩΠο-ΓΛΥΠτικη)

αγάπησε πραγματικά τον εαυτό σου

το HYAcorp είναι ένα τζελ υαλουρονικού οξέος, φυσιοτροπικό, τελευταίας γενιάς που ανήκει στην "κατηγορία δερματικής πλήρωσης". κατασκευάζεται από
τα εργαστήρια της Biosience στη Γερμανία. Xορηγείται μέσω ένεσης, και έχει
ως αποστολή την πλήρωση της, υπό θεραπεία, περιοχής, την αποκατάσταση
του φυσικού τόνου και τη σταθερότητα. είναι ένα προϊόν απόλυτα βιοσυμβατό και έχει άμεσα αποτελέσματα, ορατά και εγγυημένα.
• το Hyacorp εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα έως και12 μήνες
• το Hyacorp για Πρόσωπo και σώμα: Face, Voluma, Lips

Daily Program | 1 & 2 April 2017
1st Day
• Anatomy of nerves, face vessels
• Fat and relax points - face and
body
• Facial Acupuncture points
• Ear acupuncture points
• Body acupuncture points
• How acupuncture helps with soft
surgery
• Histological studies on the soft
surgery
• Clinical studies
• Video Presentation
• Bloodless Blepharoplasty
• Comparison with the surgical
Blepharoplasty
• Practice in pig heads
• Soft surgery techniques for eyelid
bags
• Types of dark circles and how to
eliminate them
• Techniques for grinding
cheekbones and face lifting
without surgery & materials
• Technical wrinkle filler like
nasolabial, depression line
• Removal techniques of :
• Tattoo
· Xanthelasma

· Haemangioma
· Fibroma of Papillomavirus
· Hyperkeratosis
· Hyperpigmentation
· correcting ectropion entropion
· Cystis
· Siringomi
· Omphalo lifting
· All kinds of Scars
· Strie
· Active acne & Chronic ance
• Buttock lift
• Breast lift
• Arms and Thighs lift with
soft surgery and combined
with injectable techniques of
biostimulation & bioregeneration

LINERASE
Eνέσιμο Kολλαγόνο
Biostimulation - Bioregeneration

2nd Day
• Hands on facts of bloodless
blepharoplasty
• Facelift without materials and
combination with liquid lift
• Filling wrinkles without materials
and combination with liquid lift
• Lifting of thighs & buttocks
Language: English & Italian

επικοινωνία: VENUS MEDICINE - GMV HELLENIC, τσόλη Έλενα
τηλ.: 6947 182892, www.venusmedicine.gr, email: elenagmv@hotmail.gr
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ECOMED SA - CYNOSuRE INC

αγαπητοί συνεργάτες,
με πολύ χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η
ECOMED SA υπέγραψε νέα συμφωνία με
την CYNOSuRE INC για την αποκλειστική
αντιπροσώπευση σε ελλάδα, κύπρο,
Βουλγαρία, σερβία, μαυροβούνιο,
αλβανία και FYROM της Palomar Medical
Technologies και της HOYA Conbio.
με τη συμφωνία αυτή, η ECOMED SA
ενισχύει ακόμη περισσότερο την ηγετική
παρουσία της στο χώρο της δερματολογίας,
πλαστικής χειρουργικής και ιατρικής
αισθητικής, επεκτείνοντας τη γκάμα της
με κορυφαία συστήματα Diode laser,
Q-Switch laser και συνδυαστικής
πλατφόρμας Laser - IPL.
Μετά τιμής,
Παναγιώτης Οικονομίδης

Medlite C6
Η Gold Standard επιλογή
Q-Switched Nd:YAG Laser
για αφαίρεση tattoo
και όχι μόνο

SculpSure
Το μόνο Laser μη επεμβατικής
λιπόλυσης σε 25’

Palomar Vectus
Το ταχύτερο Διοδικό
Laser αποτρίχωσης
(λιγότερο από 5!
η πλάτη)

Palomar Emerge
Μη αφαιρετικό
fractional Laser

Palomar Icon
Η πιο ολοκληρωμένη
πλατφόρμα Laser & IPL

ecomed ΠANAΓΙωΤηΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔηΣ Α.Ε.

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚη: δ. μυλωνά 1, τηλ.: 2310 204 550, Fax: 2310 219714, ΑΘηΝΑ: οδησσού 4, τηλ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: Παρθενώνα 8, Λεμεσσός, τηλ.: +35770 000020
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Θα υπάρχει ταυτόχρονη σετάφραση των ξένων οσιλητώνε από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΞ
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ΕπίκουρηωΚαθηγήτριαωΠαθολογίαςΑΟγκολογίαςωστηνωΙατρικήωΣχολήωτουωΕΚΠΑωωΥπεύθυνη
Ογκολογικούω
ΤμήματοςωΒm
ωΠροπαιδευτικήςωΠαθολογικήςωΚλινικήςωτουωΝοσυωcΑττικόνcυωωΜετεκΑ
παιδεύτηκεωκαιωειδικεύτηκεωστηνωΠαθολογίαωκαιωΟγκολογίαωστοωΠανυωmcccωωm= c υ
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ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΣτοματολόγοςυωΚαθηγήτριαωΟδοντιατρικήςωΣχολήςωτουωΠανυωΑθηνώνυ

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣτοματολόγοςυωΟδοντίατροςΑΙατρόςυωΛέκτωρωΣτοματολογίαςωΟδοντιατρικήςωΣχολήςωΠανυωΘεσσαλονίκηςυ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FROIKA

Γήρανση και δέρμα
τι ειΝαι και ΠΩσ αΝτιμετΩΠιΖεται
η γήρανση είναι μια φυσιολογική
διαδικασία που συμβαίνει
στον οργανισμό, αποτέλεσμα
προοδευτικής συσσώρευσης
φθορών στο ανθρώπινο σώμα. το
δέρμα, ως το όργανο που εκτίθεται
άμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον,
είναι αυτό που γίνονται εμφανείς οι
πρώτες συνέπειες της γήρανσης.

η

γήρανση του δέρματος οφείλεται τόσο σε ενδογενείς όσο και σε εξωγενείς
παράγοντες. η ενδογενής γήρανση
του δέρματος είναι μια συνεχής διαδικασία, γενετικά προγραμματισμένη η οποία αρχίζει γύρω
στην ηλικία των 25 ετών. σταδιακά, μειώνεται
η σύνθεση ινών κολλαγόνου & ελαστίνης και
το δέρμα χάνει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά του. η ενδογενής γήρανση καθορίζεται
από γενετικούς παράγοντες οι οποίοι εκφράζονται διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο.
η εξωγενής γήρανση εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται ο κάθε άνθρωπος
κατά τη διάρκεια της ζωής του. ο βασικότερος
ίσως εξωγενής παράγοντας γήρανσης του δέρματος είναι η ηλιακή ακτινοβολία (φωτογήρανση). ο ήλιος προκαλεί σημαντικές αλλοιώσεις
στο δέρμα, η σοβαρότητα των οποίων καθορίζεται από το χρώμα του δέρματος (φωτότυπος).
οι ανοιχτοί φωτότυποι είναι πιο επιρρεπείς στην
εμφάνιση βλαβών λόγω ηλιακής ακτινοβολίας
σε σχέση με τους πιο σκούρους φωτότυπους. τα
σημεία φωτογήρανσης περιλαμβάνουν φακίδες,
κηλίδες, ξηρότητα, λεπτές γραμμές, ακτινική κεράτωση και καρκίνο του δέρματος (μελάνωμα,
βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα, ακανθοκυτταρικό
καρκίνωμα). Άλλοι εξωγενείς παράγοντες που
επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος είναι το κάπνισμα, το στρες, το αλκοόλ, η μη ισορροπημένη
διατροφή οι επαναλαμβανόμενες εκφράσεις του
προσώπου καθώς και η ατμοσφαιρική μόλυνση.

• ισορροπημένη διατροφή
• αποφυγή στρες, καπνίσματος, αλκοόλ
• Ξεκούραση, καλός ύπνος
• κατάλληλη φροντίδα & καλλυντική περιποίηση του δέρματος ανάλογα με την ηλικία και
τις ανάγκες που εμφανίζει
σήμερα, οι σύγχρονες ανάγκες και οι απαιτήσεις των γυναικών για άμεσο αποτέλεσμα &
έντονη αντιγηραντική δράση που διαρκεί αυξάνονται όλο και περισσότερο. Για το λόγο αυτό
είναι απαραίτητος ο καινοτόμος συνδυασμός
δραστικών συστατικών που δρα παράλληλα στοχεύοντας σε όλα τα σημεία της γήρανσης
επαναδομώντας την δερμο- επιδερμική συνοχή, υπεύθυνη για την απώλεια σύσφιξης. Έτσι,
προσφέρει αύξηση της πυκνότητας και επανόρθωση των ρυτίδων, δίνοντας στην ώριμη επιδερμίδα ορατό & άμεσο αποτέλεσμα lifting.

η κυτταρική καλλιέργεια του αλπικού φυτού
‘’Εντελβάις’’ (Leontopodium alpinum) προσφέρει άμεσο και μεγάλης διάρκειας αποτέλεσμα lifting εμφανίζοντας τις ακόλουθες δράσεις:
• ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία ενάντια στο
οξειδωτικό στρες
• Βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας των
ινοβλαστών
• αποκατάσταση της λειτουργίας των μιτοχονδρίων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ;
η ενδογενής γήρανση του δέρματος είναι μια
αναπόφευκτη διαδικασία, καθώς σ’ αυτή εμπλέκονται γενετικοί μηχανισμοί που δεν μπορούν να
αποτραπούν. Παρ’ όλα αυτά, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν για την αντιμετώπιση της
πρόωρης γήρανσης, προστατεύοντας το δέρμα
από τους εξωγενείς παράγοντες. αυτό μπορεί
να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
• κατάλληλη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
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• ενεργοποίηση της κολλαγονοσύνθεσης
To ‘’εντελβάις’’ είναι ένα ποώδες φυτό της
οικογένειας Asteraceae που φύεται σε μεγάλα υψόμετρα των Άλπεων, των Πυρηναίων και
των ιμαλάϊων, και εμφανίζει τις παραπάνω ιδιότητες λόγω των ακραίων συνθηκών στις οποίες αναπτύσσεται.
το δραστικό συστατικό Suberin είναι ένα φυτικό μακρομόριο με δεσμούς 3D δομής που χαρίζει ορατή & άμεση σύσφιξη και λείανση
προσώπου και λαιμού.
uLTRA STRuCTuRE OF SuBERIN
το ενζυμικό σύστημα πρωτεασών από εκχύλισμα Carica Papaya, προσφέρει στην επιδερμίδα ισχυρή αντιοξειδωτική & αναπλαστική δράση.
όι Ματρικίνες αποτελούν πεπτίδια που λειτουργούν σαν αγγελιοφόροι για να ενεργοποιήσουν τους ινοβλάστες για τη σύνθεση νέων ποσοτήτων μακρομορίων της μεσοκυττάριας μήτρας (πχ κολλαγόνο, ελαστίνη, φιμπρονεκτίνη,
υαλουρονικό οξύ).
τα Νευροπεπτίδια μετριάζουν την αντίληψη
των δυσάρεστων δερματικών αισθημάτων (πχ
επαφή, θερμότητα/ ψύχος, ερεθισμοί). ακόμη,
ενεργοποιούν την απελευθέρωση προενδορφινών, δημιουργώντας συνθήκες δερματικής αναζωογόνησης, και περιορίζουν τις μυϊκές συστολές που είναι υπεύθυνες για τις ρυτίδες έκφρασης (δράση botox).
το υαλουρονικό οξύ 0,2% βέλτιστου μοριακού βάρους διεισδύει βαθιά στο δέρμα προσφέροντας έντονη ενυδατική και αναπλαστική δράση.
τα ειδικά ελαστομερή προσφέρουν εξαιρετική καλλυντική αίσθηση στο δέρμα & οπτική διόρθωση ρυτίδων.
ο συνδυασμός πολύτιμων ελαίων (έλαιο Jojoba, Avocado & σκουαλένιο) και βιταμινών C, E & B αναδομούν τον δερματικό φραγμό, καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες διατηρώντας παράλληλα την υγρασία και την ελαστικότητά της επιδερμίδας.
ID

Αντιγήρανση - Σύσφιξη
Επανόρθωση Ρυτίδων
Ανόρθωση περιγράμματος προσώπου

ΟΡΑΤΟ ΑΜΕΣΟ LIFTING
• X-PRESSIN • SUBERIN 3D
• Υαλουρονικό Οξύ • Edelweiss

1. Άμεσο ορατό lifting μετά την χρήση.
Λείανση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων,
2. μετά από 1 μήνα συνεχούς χρήσης.

Mητρομάρα 77, 13678 Αθήνα, Tηλ.: 210 24.44.378, Fax: 210 24.40.973
e-mail: info@froika.com • www.froika.com

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SADENT

τεχνολογία Moveo

ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στην ΦΩΤΟΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
η πρόσωπικη ΈμπΈιρια μασ
Μ.TROIANO, M.D. - PROF. M.D. P. BONAN, M.D.
Florence (Italy)

Moveo είναι η καινούργια laser τεχνολογία αποτρίχωσης από την DEKA
που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ένα καινοτόμο εξάρτημα χειρός
με ψυχόμενη κεφαλή από ζαφείρι, το οποίο μεταφέρει τη δέσμη
laser στο δέρμα. η χρήση κεφαλής από ζαφείρι μειώνει δραστικά
τις απώλειες ενέργειάς της κατά τη λειτουργία του συστήματος,
αυξάνοντας θεαματικά την αποτελεσματικότητα της εκπομπής laser όπως ποτέ
άλλοτε. το σύστημα στο οποίο συνδέεται το εξάρτημα χειρός Moveo
μπορεί να λειτουργεί σε ψηλές συχνότητες και μειωμένες ροές.
το αποτέλεσμα είναι ότι η δέσμη του laser από πηγή αλεξανδρίτη ή Nd:YAG
μπορεί να περάσει επάνω από την ίδια περιοχή πολλές φορές.
αυτό καθιστά την αγωγή ιδιαίτερα ασφαλή, ανώδυνη και ομοιόμορφη.
με το Moveo η αποτρίχωση είναι μία απλή, γρήγορη και ασφαλής
διαδικασία, χωρίς παρενέργειες και πρακτικά ανώδυνη.
Περιγραφή
η αποτελεσματικότητα του αλεξανδρίτη
και του Nd:YAG σαν πηγές laser στην φωτοαποτρίχωση είναι αποδεδειγμένη επιστημονικά και κλινικά. Όμως αυτή η μέθοδος
δεν είναι τελείως απαλλαγμένη από προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης της εκπομπής laser. με τα μέχρι
τώρα διαθέσιμα μηχανήματα υπάρχουν παροδικές παρενέργειες και αίσθημα δυσφορίας από τον προκαλούμενο πόνο. Για αυτούς τους λόγους, σε πολλές περιπτώσεις,
ο ασθενής διακόπτει την θεραπεία εάν δεν
έχει σοβαρούς λόγους να την ολοκληρώσει.
Για να επιτευχθεί η θερμική βλάβη του τριχοθυλακίου με στοχευμένη εκπομπή laser,
με τα συμβατικά μηχανήματα με συμβατικά εξαρτήματα χειρός και αποστάτες, εκπέμπονται δέσμες laser μέγιστης συχνότητας 2-3Hz αλλά με υψηλές τιμές ροής. η
επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος με
αυτές τις παραμέτρους είναι μια διαδικασία
ιδιαίτερα επώδυνη και καταλήγει να γίνεται
απωθητική για πολλούς ασθενείς. επιπλέον, η επιλογή του ασφαλούς και αποτελεσματικού πρωτοκόλλου, για κάθε περιστατικό, απαιτεί υψηλή κατάρτιση και εμπειρία.

Για να γίνει κατανοητή η καινοτομία της τεχνολογίας Moveo, είναι αναγκαία μία σύντομη εισαγωγή. σε γενικές γραμμές κατά
τη διάρκεια μίας συνεδρίας αποτρίχωσης
με laser, ο χρόνος έκθεσης είναι αντιστρόφως ανάλογος με την ισχύ του laser. με άλλα λόγια όσο ισχυρότερο είναι το laser τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια της θεραπείας. η ισχύς που είναι το γινόμενο της ενέργειας του παλμού επί τη συχνότητα, μπορεί
να αποδοθεί με δύο τρόπους:
α) με παλμούς υψηλής ενέργειας αλλά χαμηλής συχνότητας
β) με παλμούς χαμηλής ενέργειας αλλά
υψηλής συχνότητας. μέχρι σήμερα τα δια-

Εικ. 1. Το εξάρτημα χειρός Moveo έχει ενσωματωμένη ψυκτική διάταξη επαφής. Η κεφαλή από ζαφείρι ψύχεται στους 15οC για την μέγιστη δυνατή
άνεση του ασθενούς
ΣΕΛΙΔΑ 50

θέσιμα μηχανήματα στην αγορά λειτουργούν
με τον πρώτο τρόπο, παρέχοντας παλμούς
υψηλής ενέργειας - της τάξης δεκάδων Joule
- μέσα από μεγάλες κεφαλές, περί τα 20mm.
αυτή η μέθοδος είναι πολύ γρήγορη, αλλά
μπορεί να καταστεί επώδυνη και όχι απαλλαγμένη από παρενέργειες, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις όπου η μελανίνη του δέρματος και των τριχών είναι σε παρεμφερή επίπεδα, παράδειγμα τα άτομα των πιο σκούρων φωτοτύπων.
μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι οι
οπτικές ιδιότητες του δέρματος που μπορούν
να προκαλέσουν, αφ`ενός την ανάκλαση ικανού μέρους της δέσμης, με συνέπεια σοβαρές απώλειες ενέργειας, αφ’ετέρου την απόκλιση της δέσμης λόγω της σημαντικής διαφοράς των δεικτών διάθλασης του αέρα
και του δέρματος, δεδομένης της απόστασης μεταξύ της κεφαλής του εξαρτήματος
χειρός και του δέρματος. η καινοτομία της
DEKA στην φωτοαποτρίχωση είναι το νέο
εξάρτημα χειρός με τεχνολογία Moveo (εικ.
1) που μειώνει σημαντικά τις συνέπειες των
ανωτέρω φαινομένων.
είναι μία συσκευή με ψυχόμενη κεφαλή
από ζαφείρι. αυτό το υλικό επιλέχθηκε γιατί αφ’ενός μπορεί να μεταφέρει στο δέρμα
όλη την ενέργεια του laser που παράγεται
από το σύστημα και αφ’ετέρου μειώνει σημαντικά τις απώλειες λόγω ανάκλασης. το
γράφημα (εικ.2) δείχνει την ανακλαστικότη-

Εικ. 2. Διαμόρφωση της δερματικής ανακλαστικότητας στους φωτότυπους I-V

τα του δέρματος σε σχέση με το μήκος κύματος και την περιεκτικότητα σε μελανίνη.
στα 755nm (μήκος κύματος laser αλεξανδρίτη), με περιεκτικότητα μελανίνης 8% (αντιστοιχία φωτοτύπου ιι) το ποσοστό ανάκλασης είναι πάνω απο 50%. αυτό σημαίνει,
ότι ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας χάνεται
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και δεν αξιοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς. αυτή
η απώλεια οφείλεται στην μεγάλη διαφορά
μεταξύ των δεικτών διάθλασης του δέρματος και του υπερκείμενου αέρα.
το εξάρτημα χειρός Moveo σχεδιάστηκε
για να αντιμετωπίσει αυτό το μειονέκτημα. η
DEKA ανέπτυξε μια τεχνολογία που εξομαλύνει τις αλληλεπιδράσεις laser-δέρματος,
πρακτικά διπλασιάζοντας τη μεταφερόμενη
ενέργεια στο στόχο, αυξάνοντας εντυπωσιακά την ενεργειακή απόδοση του συστήματος. το γεγονός ότι η κεφαλή από ζαφείρι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το δέρμα
αναιρεί την εκτροπή της δέσμης λόγω των
δεικτών διάθλασης και μειώνει τις απώλειες λόγω ανάκλασης.
Άλλα πλεονεκτήματα της κεφαλής από
ζαφείρι, σε σχέση με άλλες επιλογές, είναι
ότι δεν αλλοιώνεται και ότι δεν επικολλούνται τα υπολείμματα των τριχών κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
ο χειριστής με κυκλικές ή γραμμικές κινήσεις σαρώνει με τον ψυχόμενο εξάρτημα χειρός επιφάνεια δέρματος μεγέθους παλάμης
(10cm x 10cm). Περνώντας επάνω από την
ίδια περιοχή αρκετές φορές, επιτυγχάνεται η
σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του τριχοθυλακίου μέχρις ότου φτάσει στο επιθυμητό όριο της θερμικής αλλοίωσης. αυτός
ο χειρισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί ψηλότερες συχνότητες και χαμηλότερες ροές, έχει
ένα σπουδαιότατο πλεονέκτημα. εξαλείφει
οποιοδήποτε είδος ενόχλησης στον ασθενή.
το εξάρτημα χειρός Moveo διατίθεται
για την σειρά Synchro REPLA:Y (μοντέλα
Premium & Excellium) και λειτουργεί και με
τις δύο πηγές laser, Nd:YAG και αλεξανδρίτη. Λειτουργεί επίσης με τη νέα πλατφόρμα
αλεξανδρίτη, το Motus AX.
με το Synchro REPLA: είναι δυνατή η εξειδικευμένη διαχείριση κάθε πιθανού συνδυασμού φωτότυπου δέρματος και τριχών. ο
αλεξανδρίτης ενδείκνυται για τους ανοικτόχρωμους τύπους δέρματος, ενώ το Nd:YAG
για τους σκουρόχρωμους. Παρ’ ότι ο αλεξανδρίτης συνήθως προτιμάται για τους ανοικτούς
φωτότυπους, με την νέα τεχνολογία Moveo,
αυτό το μήκος κύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και στους σκούρους

φωτότυπους, χωρίς να προκαλεί ανεπιθύμητους αποχρωματισμούς και εξασφαλίζοντας πάντα την μέγιστη άνεση στον ασθενή.
η επιλογή των παραμέτρων είναι ιδιαίτερα
απλή. Πρακτικά ο χειριστής επιλέγει:
1. ροή - εύρος τιμών από 2 - 8 J/cm2 και για
τις δύο πηγές laser.
2. τύπος παλμού - μεταξύ τριών διαφορετικών επιλογών (SOFT με LP παλμό διάρκειας 8ms για πυκνή σκουρόχρωμη τριχοφυία MEDIUM HIGH με SP παλμό διάρκειας 3ms για λεπτή ανοικτόχρωμη
τριχοφυία)
3. συχνότητα - συνήθως 5Hz
4. η συνολική ποσότητα ενέργειας που
προσφέρεται σε μια επιφάνεια, κατά κανόνα υπολογίζεται για διάσταση 10 cm x
10 cm. η συνήθης ρύθμιση είναι 20002500J. το ποσό της ενέργειας μπορεί να
αυξηθεί στις περιπτώσεις διαχείρισης μεγαλύτερων επιφανειών ή να μειωθεί σε
περίπτωση σκούρων φωτοτύπων. σε κάθε
περίπτωση η συμπλήρωση του συνόλου
της προκαθορισμένης ποσότητας ενέργειας καθορίζει και το τέλος της επέμβασης.
Πλεονεκτήματα
η τεχνολογία Moveo προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές
μεθόδους. η επέμβαση είναι:
• ανώδυνη και συνήθως καλά ανεκτή (με την
ενσωματωμένη ψυκτική διάταξη δεν χρειάζεται εξωτερικός ψυκτικός μηχανισμός)
• γρήγορη
• ιδιαίτερα απλή να πραγματοποιηθεί ακόμα και από χειριστές με μικρή εμπειρία
• πρακτικά χωρίς παρενέργειες π.χ. αποχρωματισμός
• ομοιογενής, δηλαδή δεν αφήνει νησίδες
παραμένουσας τριχοφυίας
Πώς διεξάγεται η επέμβαση
η επιφάνεια του δέρματος να είναι καθαρή και οι τρίχες ει δυνατόν μήκους 1-2mm
(ο ασθενής μπορεί να τις ξυρίσει μερικές μέρες πριν τη συνεδρία ή να χρησιμοποιηθεί
μηχανή κουρέματος). επαλείφεται η επιφάνεια με ένα λεπτό στρώμα γέλης υπερήχων
ή glinding oil σαν αυτό που παρέχεται από
την DEKA.
κατόπιν επιλέγονται οι παράμετροι σύμφωνα με το χρώμα της τριχοφυίας, την περιοχή αποτρίχωσης και τον φωτότυπο του
ασθενούς. σε αυτό το σημείο το εξάρτημα
χειρός έρχεται σε επαφή με το δέρμα και
αρχίζει να μετακινείται διαγράφοντας κυκλικές ή ευθύγραμμες διαδρομές. είναι πολύ
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Εικ. 3. Περιστατικό 1. Πριν την θεραπεία

Εικ. 4. Περιστατικό 1. Ενάμιση μήνα μετά την πρώτη συνεδρία. Είναι εμφανής η νησίδα πυκνών τριχών της περιοχής του τατουάζ που δεν σαρώθηκε. Η υπόλοιπη περιοχή εμφανίζει σποραδική και
αδύναμη τριχοφυία

Εικ. 5. Περιστατικό 1. Τρείς μήνες μετά τον δεύτερο κύκλο (ολοκλήρωση της θεραπείας) η αποτρίχωση είναι πλήρης

σημαντικό να καλυφθεί επιφάνεια περίπου
100cm2 και να συνεχιστεί η διαδικασία στην
ίδια περιοχή περνώντας κατ’επανάληψη από
τις ίδιες διαδρομές μέχρις ότου προσφερθεί
το σύνολο της προυπολογισμένης ενέργειας. Όταν ο μετρητής ενέργειας φτάσει στην
προκαθορισμένη τιμή των Joule, τότε η εκπομπή laser σταματά. κατόπιν είναι δυνατόν
να συνεχιστεί η θεραπεία σε γειτονική περιοχή ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Όταν
ολοκληρωθεί η συνεδρία αρκεί να αφαιρεθεί το υλικό επάλειψης. δεν υπάρχει ανάγκη αντιβιοτικής κρέμας ή αλοιφής.
Όταν τελειώσει η θεραπεία το μηχάνημα
απλά εκπέμπει ένα ήχο, καθόσον το καθορισμένο επίπεδο ενέργειας έχει εξαντληθεί.
δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει έλεγχος για περιθυλακικό οίδημα, το οποίο δεν είναι πάντα εμφανές. καμιά φορά παρατηρείται ένα
ελαφρό ερύθημα που υποχωρεί σε μερικά λεπτά.
τις επόμενες 3-4 μέρες από τη θεραπεία,
οι τρίχες που είχαν ξυριστεί αρχίζουν να ξα-

ναβγαίνουν αδύναμες όμως, χωρίς το σύνηθες σφρίγος μετά από ξύρισμα (ειδικά
στην βουβωνική χώρα). κατόπιν αρχίζουν
να πέφτουν μέσα σε διάστημα 15-20 ημερών και αυτό θα συνεχιστεί για ένα ίσο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα έχει εξαφανιστεί το 40-80% της ανεπιθύμητης τριχοφυίας (με την πρώτη συνεδρία). ακόμα και
όταν τα αποτελέσματα είναι αξιοσημείωτα,
από την πρώτη συνεδρία, στα αρχικά στάδια οι συχνότερες θεραπείες - περίπου ανά
ενάμιση μήνα - είναι οι πλέον ενδεδειγμένες. οι μεταγενέστερες θεραπείες μπορούν
να αραιώσουν σταδιακά και μετά τον πρώτο κύκλο θεραπειών, συνιστώνται θεραπείες συντήρησης ανά 1-2 χρόνια.
Κλινική Εμπειρία
η κλινική εμπειρία μας πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 40 ατόμων και από τα δύο
φύλα. Χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο πηγές
laser, με σαφή προτίμηση στον αλεξανδρίτη στα περισσότερα περιστατικά. το Nd:YAG
χρησιμοποιήθηκε για αποτρίχωση σε έναν
αφρο-αμερικανό ασθενή και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε περιστατικά με έντονο μαύρισμα. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
το Moveo αποδείχτηκε ένα αποτελεσματικό
εργαλείο, εύχρηστο και χωρίς παρενέργειες. μικρή ενόχληση αναφέρθηκε σε θεραπείες στη βουβωνική χώρα και στις μασχάλες. Για την αντιμετώπιση της δυσφορίας σε
αυτές τις ευαίσθητες περιοχές, χρησιμοποιήθηκε κατά προτίμηση γέλη αντί για λάδι,
καθόσον η χρήση εξωτερικής ψυκτικής διάταξης στέγνωνε το λάδι πολύ γρήγορα, δυσκολεύοντας την ομαλή κίνηση του εξαρτήματος χειρός.
οι τρίχες έπεσαν μετά από θεραπείες 1520 ημερών, όπως επίσης παρατηρήθηκε μια
σημαντική μείωση της πυκνότητας της τριχοφυίας και μια δραματική υστέρηση στο ρυθμό ανάπτυξης των τριχών.
Περιστατικό 1: ασθενής (φωτότυπος 3)
με έντονη τριχοφυία στην βουβωνική χώρα
και θυλακίτιδα εξ’αιτίας μηχανικής αποτρίχωσης. η ασθενής υποβλήθηκε σε θεραπεία με Moveo τον μάιο 2015.
στην πρώτη συνεδρία η περιοχή ξυρίστηκε
και επελέγησαν οι εξής παράμετροι:
• Moveo με πηγή αλεξανδρίτη
• ροή 7 J/cm2
• Παλμός SOFT
• συνολική εκπεμπόμενη ενέργεια 2000J
Χρησιμοποιήθηκε μια διαφανής γέλη στο
δέρμα της ασθενούς και κατόπιν με ευθύ-

Εικ.6. Περιστατικό 2. Πριν την θεραπεία (24 Απρ.
2015

Εικ.7. Περιστατικό 2. Ενάμιση μήνα μετά την πρώτη θεραπεία (12 Ιουν.)

Εικ. 8. Περιστατικό 2. Ενάμιση μήνα μετά την δεύτερη θεραπεία (4 Σεπ.)

Εικ. 9. Περιστατικό 2. Ενάμιση μήνα μετά την τρίτη θεραπεία (28 Οκτ. 2015)

Εικ. 10. Περιστατικό 3. Πριν τη θεραπεία (Ιουν 2015)

Εικ. 11. Περιστατικό 3. Μετά δύο κύκλους θεραπείας, επανεκτίμηση στους 5 μήνες

γραμμες κινήσεις οριοθετήθηκε μια μικρή
τετράγωνη περιοχή (<100cm2) και η επιφάνεια της περιοχής σαρώθηκε επανειλημμένα. Όταν το ποσό της ενέργειας συμπληρώθηκε (2000 J), η θεραπεία συνεχίστηκε σε
παράπλευρη περιοχή. Πραγματοποιήθηκε
επίσης ένα δεύτερο γρηγορότερο πέρασμα
στην συνολική περιοχή θεραπείας. ιδιαίτερη
προσοχή δόθηκε στην περιοχή γύρω από
το τατουάζ. Πράγματι κατά την πρώτη συνεδρία η περιοχή δεν σαρώθηκε. ενάμιση
μήνα μετά την θεραπεία, παρατηρήθηκε μια

δραματική μείωση στην ποσότητα και στην
πυκνότητα των τριχών, όπως και μια νησίδα
πυκνών τριχών στην περιοχή που δεν σαρώθηκε με το Moveo.
οι επόμενες δύο συνεδρίες προγραμματίστηκαν με διαφορά ενάμιση μήνα. σε αυτές
τις περιπτώσεις, δεδομένης της ασφάλειας
του μηχανήματος, η περιοχή γύρω από το
τατουάζ σαρώθηκε και αυτή.
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Περιστατικό 2. ασθενής αφροαμερικανικής καταγωγής (φωτότυπος V)

που παρουσίαζε πολλές τρίχες στο πρόσωπο. η ασθενής ανέφερε ότι η κατάσταση
επιδεινώθηκε κατόπιν προγενεστέρων θεραπειών με laser.
δεδομένου ότι αυτή η ασθενής είχε σκούρο δέρμα, επιλέχτηκε η χρήση του Moveo
με πηγή laser Nd:YAG.
οι παράμετροι που επελέχθησαν είναι
οι εξής:
• ροή: 3-5 J/cm2 (3 J/cm2 για τον πρώτο κύκλο κατόπιν αυξήθηκε στα 5 J/cm2 για
τους επόμενους κύκλους)
• Παλμός: SOFT
• συνολική εκπεμπόμενη ενέργεια: 2000J
Όπως και στο προηγούμενο περιστατικό,
μια μικρή περιοχή σαρώθηκε μέχρι την απόδοση του συνόλου της προγραμματισμένης
ενέργειας και μετά σαρώθηκαν γειτονικές
περιοχές με το ίδιο τρόπο. και σε αυτή την
περίπτωση, μετά από ενάμιση μήνα, οι τρίχες ήταν σαφώς ασθενέστερες και ο ρυθμός
ανάπτυξης είχε επιβραδυνθεί. στους μετέπειτα κύκλους, σε απόσταση ενάμιση μήνα μεταξύ τους, παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη
μείωση της ανεπιθύμητης τριχοφυίας. μέχρι
αυτή την στιγμή η ασθενής έχει υποβληθεί
σε 4 κύκλους θεραπείας με Moveo Nd:YAG.

Περιστατικό 3: ασθενής (φωτότυπος ιιι)
με κανονική τριχοφυία στη βουβωνική χώρα. δεδομένου ότι αυτή η ασθενής είχε πολύ μικρή αντοχή στο πόνο, η επιλογή πήγε
στο Moveo με αλεξανδρίτη σε συνδυασμό
με εξωτερική ψυκτική διάταξη για την αποφυγή οποιασδήποτε δυσφορίας της ασθενούς.
Παρ’όλα αυτά σε αυτό το περιστατικό επιλέχθηκαν υψηλότερες παράμετροι, με σκοπό να αξιολογηθεί η ανεκτικότητα του μηχανήματος σε ασθενείς ιδιαίτερα ευαίσθητους.
οι παράμετροι ήταν οι εξής:
• ροή: 8 J/cm2
• Παλμός: NORMAL
• συνολική εκπεμπόμενη ενέργεια: 3000J
η ασθενής ανέφερε μια αίσθηση θερμότητας στην περιοχή θεραπείας, αλλά δεν χρειάστηκε να διακοπεί η συνεδρία. δύο κύκλοι
θεραπείας ολοκληρώθηκαν, ο ένας τον ιούνιο και ο άλλος τον ιούλιο. η ασθενής επέστρεψε τον δεκέμβρη (μετά 5 μήνες) για τον
τρίτο κύκλο. Πάντως η επανεκτίμηση στους
5 μήνες έδειξε ότι τα θετικά αποτελέσματα
επάνω στη ποσότητα και πυκνότητα των τριχών και στην υστέρηση ανάπτυξης των τριχών, παρέμειναν.
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Συμπέρασμα
τα προαναφερόμενα περιστατικά έδειξαν,
ότι αυτό το μηχάνημα προσβάλλει ειδικά τη
μελανίνη και για αυτό είναι αποτελεσματικό
στη φωτοαποτρίχωση.
Επιπλέον, σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους, η τεχνολογία Moveo,
που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα παροχής υψηλής ενέργειας στο δέρμα με τη χρήση κεφαλής από ζαφείρι,
υψηλές συχνότητες, χαμηλές ροές και
τη δυνατότητα διαδοχικών περασμάτων μιας δεδομένης περιοχής διαχείρισης - έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα (μείωση της τριχοφυίας) παραμένοντας απόλυτα ασφαλής, με πολύ εύκολο χειρισμό ακόμα και από χειριστές με
μικρή εμπειρία.
Επίσης είναι πολύ καλά ανεκτό από
τους ασθενείς (πρακτικά ανώδυνο) και
χωρίς παρενέργειες.
Επιπροσθέτως η τεχνική - που επιτρέπει τα διαδοχικά περάσματα πάνω από
την ίδια περιοχή - εγγυάται ένα πλήρως
ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
ID
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επανάσταση στη Λιπογλυπτική
Promelter:

Ο θρΙΑΜΒΟΣ
ΤηΣ ΤΕΧνΟλΟγΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ λΙπΟΥΣ
ΕΦΤΑΣΕ ΣΤην ΕλλΑδΑ!!!
Ένα πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο μηχάνημα
έχουν πλέον στη “φαρέτρα” τους στον διαρκή “πόλεμο”
με το λίπος και οι γιατροί της ελλάδας. Πρόκειται για την εξελιγμένη
συσκευή PROMELTER της εταιρίας PROMOITALIA, με αποκλειστικό
αντιπρόσωπο και διανομέα στην ελλάδα και την κύπρο την εταιρία 8PHARMA.
το PROMELTER είναι ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα λιπογλυπτικής με καινοτόμες τεχνικές και αλάνθαστα αποτελέσματα,
που μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο ανάκαμψης (ο ασθενής συνεχίζει αμέσως τις καθημερινές του δραστηριότητες), χρησιμοποιώντας
μία ατραυματική μέθοδο υψηλής ακρίβειας.
Χάρη στην καινοτόμο αυτορυθμιζόμενη τεχνολογία υπερήχων που
διαθέτει, το PROMELTER, μπορεί να διασπάσει τον λιπώδη ιστό, χωρίς όμως να καταστρέφει τα υγιή στοιχεία του αγγειακού και δερματικού περιβάλλοντος. το λίπος που αφαιρείται είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο (αν χρειαστεί) για όποια πράξη λιπογλυπτικής και αναδόμησης
έχει ανάγκη ο ασθενής.
με τη χρήση της προηγμένης μεθόδου της ψυχρής γαλακτοποίησης
του λίπους (Cold Lipoemulsion) το PROMELTER θεωρείται η κορωνίδα της σύγχρονης λιποαναρρόφησης.
Cold Lipoemulsion:
Πρόκειται για τη νέα μέθοδο, που φέρνει επανάσταση στην κλασική
τεχνική λιποαναρρόφησης, μειώνοντας κατά πολύ το χρόνο ανάρρωσης, αλλά κυρίως βελτιώνοντας σημαντικά τα τελικά αποτελέσματα.
η ψυχρή γαλακτοποίηση του λίπους συνίσταται στην επαγωγή, μέσω
ενδοδερμικής κάνουλας, ενός ειδικού κύματος Υπερήχων, ικανού να
προκαλέσει στοχευμένη λύση των λιποκυττάρων, με την απελευθέρωση του ενδοκυτταρικού λίπους και τη διάσπαση των λιποκυτταρικών λοβίων.
Έτσι το λίπος κυριολεκτικά διαλύεται, ενώ ο δερματικός και ο αγγειακός ιστός δεν αλλοιώνονται. Ως εκ τούτου, η λιποαναρρόφηση γίνε-

ται ήπια και οι χρόνοι ανάρρωσης είναι πολύ μειωμένοι.
το Promelter είναι εξοπλισμένο με δύο αισθητήρες ειδικούς για τη
θεραπεία:
1. του λιπώδους ιστού
2. της ινώδους κυτταρίτιδας (κυτταρίτιδα στον ινώδη ιστό).
οι υψηλής ποιότητας χειρουργικές κάνουλες τιτανίου διαθέτουν πλήρως
στρογγυλεμένη δομή άκρης (μύτης). η εκπομπή των υπερηχητικών κυμάτων
εντοπίζεται μόνο στις απολήξεις, για μία περισσότερο ειδική και ισχυρή δράση.
η γαλακτοποίηση (lipoemulsion) του λιπώδους ιστού είναι ταχεία και
ήπια, έτσι ώστε να αποφεύγονται τραύματα, αιματώματα και καταστροφή του ιστού.
Αυτοβαθμονομούμενη τεχνολογία:
η ενσωματωμένη κάνουλα του PROMELTER διαθέτει έναν ειδικό αισθητήρα που βαθμονομεί αυτόματα την εκπομπή των υπερήχων. με
αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται, η θέρμανση του ιστού και η καταστροφή των στοιχείων του. με την ήπια γαλακτοποίηση αποφεύγεται
η αποσύνθεση των ιστών και έτσι δεν παράγονται έλαιο και προφλεγμονώδη θραύσματα. Έτσι το λίπος μπορεί να αναρροφηθεί εύκολα,
χωρίς να προκαλούνται βλάβες στον ιστό. Παράλληλα, ο πλούσιος
σε βλαστοκύτταρα ιστός μπορεί να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιηθεί ως πληρωτικό υλικό και ως υπόστρωμα αναγέννησης.
Τα πλεονεκτήματα του Promelter:
• Χρήση τοπικής αναισθησίας
• δεν χρειάζεται νοσηλεία σε νοσοκομείο
• δεν βλάπτει τον δερματικό ιστό
• ελαχιστοποιεί κι εξαλείφει τους μώλωπες
• δεν απαιτούνται τομές μεγαλύτερες των 2mm
• η ανάρρωση μετά τη θεραπεία είναι ταχεία
• ο λιπώδης ιστός είναι ζωτικός και πλούσιος σε βλαστοκύτταρα, επομένως είναι ιδανικός για λιποέγχυση και για αύξηση όγκου.
Το Promelter HD είναι μια συσκευή High Definition γιατί:
Είναι η μοναδική συσκευή ικανή να μεταβάλλει συνεχώς
τη συχνότητα του κύματος υπερήχων, ανάλογα με τη συνοχή του υπό θεραπεία ιστού. αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό επιτρέπει τη γαλακτοποίηση του λίπους (lipoemulsion) χωρίς να το θερμαίνει (ψυχρή λιποσύντηξη), αποφεύγοντας την καταστροφή των λιποκυττάρων και διατηρώντας τις ανατομικές δομές.
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Έχει δύο τύπους εκπομπών υπερήχων:
1. συνεχής εκπομπή για μια περισσότερο καθοριστική και ταχεία
δράση
2. Παλμική εκπομπή για μια πιο ήπια δράση, ειδική για τον ινώδη
ιστό.
Για τις καινοτομίες του PROMELTER μας μίλησε ο πρόεδρος της
ελληνικής δερματοχειρουργικής εταιρίας δρ. κωνσταντίνος Νεαμονιτός λέγοντας: διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι
της λιποαναρρόφησης με διάφορες τεχ νικές, όταν δοκίμασα το
PROMELTER διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο μηχάνημα που υπερτερεί στον υπέρηχο που χρησιμοποιεί, ο οποίος εκμηδενίζει τις καταστροφές που προκαλούν οι προγενέστερες τεχνικές.
με τη μεθοδολογία του PROMELTER γίνονται εκλεπτυσμένες και στοχευμένες κινήσεις, σε αντίθεση με άλλες τεχνικές που καταστρέφουν
ιστούς. το PROMELTER χρησιμοποιεί υπέρηχους 27 περίπου
βαθμών με διαβάθμιση ανάλογα με την συνοχή του ιστού,
χωρίς να καίει την περιοχή και διασπά το λίπος χωρίς να καταστρέφει αγγεία, νεύρα και ιστούς, που δεν πρέπει να υποστούν φθορές και αλλοιώσεις. επιπλέον το αφαιρούμενο λίπος
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με προσθήκη PRP, που θα δώσει
ώση σε καλύτερη κολλαγογέννεση ή να εμπλουτιστεί με βλαστοκύτταρα. Λύσεις που διευκολύνουν το έργο του γιατρού στην περίπτωση της λιποπρόσθεσης.

www.8pharma.gr, email: info@8pharma.gr

Επίσημη διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο
από την Εταιρεία 8PHARMA. Yπεύθυνη: κα Γλυκερία Τσιτσώνη
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6977769333

ID

Με την 1η
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οι ατραυματικές μέθοδοι έχουν
αποτέλεσμα μικρής διάρκειας
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ

Ζούμε στην εποχή των γρήγορων κι
ατραυματικών αισθητικών τεχνικών
για την ανόρθωση και τη βελτίωση
του δέρματος. Προσιτές τιμές,
έντονη διαφήμιση και ενημέρωση
διαδικτύου στρέφουν όλο και
περισσότερους ανθρώπους στα
λεγόμενα lunch break lift (μία
σύντομη ατραυματική τεχνική
αναδόμησης που μπορεί να χωρέσει
στην ώρα ενός διαλείμματος από την
εργασία κάποιου, δίνοντάς του την
δυνατότητα να επιστρέψει άμεσα στις
δραστηριότητές του ανανεωμένος).
Πόσο αποτελεσματικά όμως
είναι όλα αυτά σε βάθος χρόνου;
Ζητήσαμε την επιστημονική γνώμη
του προέδρου της Ελληνικής
Δερματοχειρουργικής Εταιρίας
Κώστα Νεαμονιτού
για το θέμα, σε μία
σύντομη συνέντευξη
που μας παραχώρησε.

Το ζητούμενο της εποχής μοιάζει περισσότερο από ποτέ να είναι «ο καλύτερος
κι ομορφότερος εαυτός μας». Γιατί πιστεύετε πως συμβαίνει αυτό;
To κομμάτι της αισθητικής είναι ένα κομμάτι που ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο και στα
πλαίσια της λογικής κάθε ένας θέλει να βελτιώσει ό,τι θεωρεί πάνω του πως δεν τον ικανοποιεί. η κοινωνία πάντα αποζητούσε την
ομορφιά. ο κόσμος απλώς στις μέρες μας
είναι πιο ενημερωμένος, η διαφήμιση διογκώνεται και τελικά όλοι έχουν πιο εύκολη

πρόσβαση στις υπηρεσίες ομορφιάς και αισθητικής. συχνά δυστυχώς όμως υπάρχει
και αποπροσανατολισμός, λόγω της υπερπληροφόρησης και καλό θα είναι οι τελικές
γνώμες να αφήνονται στους ειδικούς, δηλαδή στους γιατρούς, για το τι μπορεί και πώς
μπορεί να γίνει.

δο της έρευνας και τις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας.

Στην ανάπλαση και την αναδόμηση του
προσώπου υπάρχουν πλέον άφθονες
νέες τεχνικές. Ποιες θεωρείτε ως αποτελεσματικότερες και ποιο είναι το κριτήριο για να τις επιλέξετε για κάθε ασθενή που σας επισκέπτεται;
οι τεχνικές αναδόμησης του προσώπου
ξεκινούν πάντα από μία προσεκτική εξέταση για να αξιολογηθεί η υπάρχουσα κατάσταση του δέρματος και η ελαστικότητά
του. Για το τι υπάρχει πάνω στο δέρμα κάποιου, ασφαλώς ειδικός είναι ο δερματολόγος που θα αξιολογήσει τα ευρήματα, τις τυχόν βλάβες και τις θεραπείες που πρέπει να
ακολουθηθούν.

Διαβάζω στο διαδίκτυο πως έχετε μερικές από τις καλύτερες αξιολογήσεις
ασθενών να πλαισιώνουν την καριέρα
και την πορεία σας. Πόσο εύκολο είναι
να αποκτά ο γιατρός μία τέτοια σχέση
με τους ασθενείς του;
δεν υπάρχει «συνταγή επιτυχίας». επιδίωξή μου είναι απλώς να κάνω καλά τη δουλειά μου και να φέρω εις πέρας δύσκολα
περιστατικά. επειδή η εμπειρία μου πάνω
στο επεμβατικό ζήτημα είναι μεγάλη, είτε με
λέιζερ, είτε χωρίς, με νυστέρι δηλαδή. είμαι
πρόεδρος της ελληνικής δερματοχειρουργικής εταιρίας και αυτό αποτελεί ήδη τίτλο
τιμής για μένα. Όμως ο ασθενής που εμπιστεύεται τον γιατρό είναι η καθημερινή επιβράβευση του καθενός μας. κι αυτό κερδίζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, διαρκή
ενημέρωση και προσήλωση στο αντικείμενο του καθενός μας.

Εξειδικεύεστε στην επεμβατική δερματολογία, με περγαμηνές από την Αυστρία κι είστε πρόεδρος της Ελληνικής
Δερματοχειρουργικής Εταιρίας. Πόσο
υπεύθυνος κι ενημερωμένος πρέπει
να είναι ο κάθε γιατρός που ασχολείται με το δέρμα μας;
κάποιοι γιατροί είμαστε ιδρυτικά μέλη της
ελληνικής δερματοχειρουργικής εταιρίας, η
οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση και εκπαίδευση με workshops και με σεμινάρια ή
συνέδρια, ώστε οι δερματολόγοι να αποκτήσουν εμπειρία για να προχωρήσουν σε
αισθητικές επεμβάσεις ή πράξεις γενικότερα
βελτίωσης του δέρματος. η ελληνική δερματοχειρουργική εταιρία στηρίζει επομένως την ενημέρωση των δερματολόγων για
να κάνουν σύγχρονες αισθητικές πράξεις κι
ασφαλώς οι γιατροί οφείλουν να ενημερώνονται διαρκώς, ακριβώς επειδή η επιστήμη μας εξελίσσεται ανάλογα με την πρόο-

Η αισθητική χειρουργική στρέφεται σταδιακά σε ατραυματικές μεθόδους. Θεωρείτε τα αποτελέσματά τους εφάμιλλα
με εκείνα των κανονικών επεμβάσεων;
οι ατραυματικές μέθοδοι άλλοτε πλεονεκτούν κι άλλοτε μειονεκτούν, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις το νυστέρι και η επέμβαση επιβάλλεται. Βέβαια όταν το πρόβλημα
δεν είναι αρκετά έντονο μπορεί να διορθωθεί και με ατραυματικές μεθόδους. Πρέπει
όμως να ξέρουν όλοι πως το αποτέλεσμα
στις μεθόδους που δεν χρησιμοποιούν νυστέρι δεν είναι και τόσο διαχρονικό. Για παράδειγμα τα νήματα προσφέρουν ένα αποτέλεσμα που διαρκεί δύο περίπου χρόνια
και κάποια πιο advance περίπου 2,5 χρόνια. είναι ωστόσο μία τεχνική που βοηθά
κάποιες γυναίκες να στηρίξουν καλύτερα
τη χαλάρωση του δέρματός τους ή να φτιάξουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα ανάρτησης
στο πρόσωπο.
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Τα προηγούμενα χρόνια πολλοί θεωρούσαν τις αισθητικές διορθώσεις ως
πολυτέλεια. Αυτή η προσέγγιση δείχνει
να αλλάζει στις μέρες μας παρά την οικονομική κρίση. Που οφείλεται αυτή
η νέα δυναμική;
είναι γεγονός ότι τα κοστολόγια για τις αισθητικές τεχνικές έχουν πέσει και έτσι όλες οι
μέθοδοι βελτίωσης έχουν γίνει πιο προσιτές
σε περισσότερο πλήθος αν και από κάποιες
πλευρές υπάρχει εκμετάλλευση, κι αυτό φυσικά γίνεται από τους μη γιατρούς, που κάνουν ενημερώσεις χωρίς να έχουν εμπειρία
στο αντικείμενο.
Ως πρόεδρος της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρίας τι θα συμβουλεύατε έναν λαό που ζει στην «Ελλάδα του φωτός» και της μεγάλης ηλιοφάνειας; Πόσο φίλος ή εχθρός για το
δέρμα μας είναι ο ήλιος;
η μεγάλη μας ηλιοφάνεια είναι μεν ατυχία
αλλά κυρίως είναι ευτυχία, γιατί χωρίς τον
ήλιο δεν θα μπορούσαμε να είμαστε χαρούμενοι κι αισιόδοξοι. Χρειάζονται όμως λογικές προφυλάξεις κι ίσως κάποια δέρματα να θέλουν μεγαλύτερη προφύλαξη από
άλλα, για παράδειγμα τα άσπρα δέρματα ή
όσα έχουν φακίδες.

εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία για
να αποφύγουμε τη φωτογήρανση του δέρματος, που σημαίνει πέρα από το προφανές
και προκαρκινικές καταστάσεις του δέρματος
και καρκινικές που προκαλούνται σε μεγάλο
βαθμό από τον ήλιο, ο οποίος έχει την τάση
να λειτουργεί αθροιστικά στην συσσώρευση ακτινοβολίας. ακόμη και τα εγκαύματα
του δέρματος μετράνε, καθώς είπαμε ότι η
ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται το δέρμα
μας λειτουργεί αθροιστικά στα κύτταρα και
αλλάζει σταδιακά το DNA τους. ο ήλιος είναι υπεύθυνος για μία πλειάδα προβλημάτων του δέρματος όπως είναι οι ευρυαγγείες, οι καφεκηλίδες, η ελάστωση του δέρματος, οι ρυτιδώσεις που δεν αφορούν κινήσεις έκφρασης, οι μελαχρωματικές βλάβες
κι άλλα σοβαρότερα ζητήματα.
Τελικά το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Μήπως όμως
λόγω της έκτασής του καθίσταται και
το πλέον ευπαθές;
Πράγματι. και κυρίως είναι το όργανο που
αντανακλά την κατάσταση όλων των οργάνων, που απαρτίζουν τον οργανισμό μας. σε
κάθε διαταραχή οργάνου το δέρμα εκδηλώνει την αντίδρασή του ή το ανάλογο σύμπτωμα. δεν είναι λοιπόν μόνο οι νόσοι που

παρατηρούνται στην παθολογία του δέρματος (εξανθήματα, κηλίδες κ.λ.π.) είναι και οι
βλάβες των οργάνων που αποτυπώνουν εκδηλώσεις τους στο δέρμα μας. είναι δηλαδή το σινιάλο του οργανισμού μας, η εξωτερίκευση του κάθε πιθανού προβλήματος.
Για την χαλάρωση του δέρματος είτε
λόγω βαρύτητας και γήρανσης είτε μετά από απώλεια βάρους, ποιες θεραπείες συνιστώνται;
το δέρμα στηρίζεται στην κατώτερη του
στοιβάδα, που είναι το υποδόριο λίπος.
δεν είναι μόνο η επιδερμίδα λοιπόν, αλλά
είναι επίσης το κυρίως δέρμα και το υποδόριο λίπος. το λίπος ανήκει στο δέρμα μας κι
όταν το «στήριγμα» αυτό μειωθεί, το δέρμα δεν μπορεί να ακολουθήσει την πορεία
του, με αποτέλεσμα η βαρύτητα να προκαλεί την χαλάρωση. σε περιπτώσεις ήπιας χαλάρωσης κι αν το δέρμα είναι σχετικά σφικτό, μπορεί να γίνει λιποαναρρόφηση και να
μπουν νήματα που θα στηρίξουν το δέρμα,
σε μία καλύτερη θέση. αν όμως η χαλάρωση είναι πολύ μεγάλη, τότε επιβάλλεται να
κοπεί δέρμα, ώστε να μαζευτεί η χαλάρωση. Γι’ αυτό σε κάθε περίπτωση πρέπει να
υπάρχει επιλογή των περιστατικών από τον
εξειδικευμένο γιατρό.

βιβλιόπαρόύσιαση

Τουρισμοσ υγειασ
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟυΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ
Προοπτικές του Θερμαλισμού στην Ελλάδα

Kουσκούκης Κωνσταντίνος

καθηγητής δερματολογίας - π. αντιπρύτανης δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

O

ιαματικός τουρισμός – Θερμαλισμός, ως κυρίαρχη μορφή του εναλλακτικού τουρισμού
υγείας, είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της
υγείας, αλλά και για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συμπληρωματικά
στην ιατρική καθώς και στις θεραπείες με φάρμακα.
H ύπαρξη σημαντικών ιαματικών πηγών στον ελλαδικό χώρο μαζί με το εξαιρετικό φυσικό
περιβάλλον και κλίμα, παρέχει μεγάλες δυνατότητες ώστε, με την αξιοποίησή τους, να εξελιχτούν
από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήμερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο
των μεγάλων κέντρων τουρισμού υγείας της κεντρικής ευρώπης, δηλαδή κέντρα υποδοχής
λουομένων όλων των ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή.
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απΟ Τήν επίσΤήμΟνίκή ΒίΒΛίΟΘήκή Τήσ εΤαίΡείασ DERmoskiN

Enerpeel

πατενταρισμένη σειρά ιατρικών peels
Τα ENERPEEL είναί μία επανασΤαΤίκή,
πατενταρισμένη σειρά ιατρικών peels στην
οποία ένα διάλυμα οργανικού οξέος χρησιμοποιείται για την αναμόρφωση και την αναγέννηση του δέρματος καθώς επίσης για την
βιοσύνθεση νέων ινών κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος.
Παράλληλα ενεργοποιούνται τα ένζυμα
που αποδομούν τα αντίστοιχα προϋπάρχοντα
παλιά συστατικά. Έτσι, βελτιώνονται ηλιακές
βλάβες, ακμή, ουλές, υπερμελάγχρωση, μικρές ρυτίδες και λεπτές γραμμές.

Η πρωτοπορία των ENERPEEL είναι ότι προκαλούν μικρότερο επιφανειακό τραύμα έχοντας συγχρόνως αυξημένο αποτέλεσμα σε βάθος. Το επιφανειακό τραύμα αποτελεί περιοριστικό παράγοντα λόγω του πόνου, της απολέπισης, του ερεθισμού και του “frosting”.

Η διαφοροποίηση στην οποία οφείλεται
αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι τα πρωτόνια
των οξέων αυξάνουν τη δραστηριότητά τους
καθώς φθάνουν στα βαθύτερα στρώματα, όπου η ποσότητα του νερού είναι μεγαλύτερη.
Έτσι η αναγέννηση του δέρματος είναι ομοιόμορφη προσφέροντας άριστο θεραπευτικό
αποτέλεσμα για ένα δέρμα πιο
απαλό, με καλύτερο χρώμα και
τόνο, πιο λαμπερό και με ταχύτερη αποκατάσταση στην επιφάνεια.
Σε ό,τι αφορά στην περιοχή – κλειδί που καθορίζει την ηλικία,
δηλ. την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια και τα χείλη υπάρχει το ENERPEEL Eyes & Lips.
Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο διάλυμα σε μορφή gel που
βασίζεται σε συνδυασμό δύο οξέων σε συγκεκριμένη συγκέντρωση.
Η συγκέντρωση αυτή αυξάνεται σταδιακά χάρη στην εφαρμογή
διαδοχικών στρώσεων που προσφέρουν τελικά το αποτέλεσμα ενός
πολύ ισχυρού οξέος, με περιορισμένο όμως ερεθισμό και ερυθρότητα, όπως επιβάλλεται στην περιοχή αυτή.
Dermoskin:
Κωστή Παλαμά 34, Ν. Ψυχικό 154 51 Αθήνα
Τηλ. 210 9231232
email: info@filorga.com.gr, sales@filorga.com.gr
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Πρόγραμμα Επιστημονικoυ συνΕΔΡιοY
ΔΕΡμΑτοΛοΓικΕσ ημΕΡΕσ
νοσοκομΕιου ΑνΔΡΕΑσ συΓΓΡοσ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
πΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑπΡΙΛΙΟΥ 2017
16.00-18.30

ΑφΙξΕΙΣ - ΕΓΓΡΑφΕΣ

18.30-19.00

δορυφορική διάλεξη (Genesis)
Διευρύνοντας τις γνώσεις γύρω από τη θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης με την απρεμιλάστη
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου
Χ. Αντωνίου: Η φωσφοδιεστεράση-4 ως θεραπευτικός στόχος για την ψωρίαση
Α. Στρατηγός: Ενδιαφέροντα δεδομένα από πρόσφατες ανακοινώσεις για την απρεμιλάστη
Τελετή Έναρξης
Εναρκτήρια Ομιλία
Δελφική θεολογία και Πυθίας παραληρήματα
πρόεδρος Αρχαιολογικού Τμήματος ΕΚπΑ, Καθηγητής κ. π. Βαλαβάνης
δΕΙπΝΟ

19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑπΡΙΛΙΟΥ 2017
08.30-09.30

09.30-10.00

10.00-11.00

11.00-11.30

11.30-11.45
11.45-12.35

12.35-13.05

13.05-14.05

14.05-14.35

14.35-15.30
15.30-16.30

16.30-16.45
16.45-17.15

17.15-18.15

18.15-18.45

ΣΥΜπΟΣΙΟ Ι: Εφαρμογές και ασφάλεια Laser
Προεδρείο: Μ. παπακωνσταντής - Α. Χατζηϊωάννου
Χ. Στεφανάκη: Αγγειακές βλάβες, δ. Καπετανάκης: Μελαγχρωματικές βλάβες, Ε. δρεκόλια: Fractional laser σε ουλές ακμής και χειρουργικές
Κ. δημητρίου: Ασφάλεια laser (practical tips)
δορυφορική διάλεξη (Sadent)
Προεδρείο: Ι. Κατσαντώνης
P. Bonan: Νέος τύπος Laser alexadrite
ΣΥΜπΟΣΙΟ ΙΙ: δερματοσκόπηση
Προεδρείο: Α. Κατούλης - Ε. Λαζαρίδου
Ε. Σουρά: Κοινοί και άτυποι σπίλοι, δ. πολυδώρου: Μελάνωμα και μη μελανωτικοί καρκίνοι, Γ. Χαϊδεμένος: Νέες ενδείξεις δερματοσκόπησης
δορυφορική διάλεξη (Novartis)
Προεδρείο: δ. Ρηγόπουλος
Α. Κατσαρού-Κάτσαρη: Η συμβολή του Δερματολόγου στη θεραπεία της Χρόνιας Αυθόρμητης Κνίδωσης τον 21ο αιώνα
δΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑφΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑπΕΖΑ Ι: ΑΚΜη: διερεύνηση, θεραπεία
Προεδρείο: Ι. Λεφάκη - Κ. Ασβέστη
Ε. Τσελέ: Αντιμετώπιση σοβαρής ακμής, Ε. Ρεμουντάκη: Παιδική ακμή - Νεώτερες απόψεις για την παθογένεια της ακμής
Ν. Ρομποτή: Νεώτερες απόψεις για την παθογένεια της ακμής, Χ. Ζησίμου: Ιδρωταδενίτιδα suppurativa. Αιτιοπαθογένεια-θεραπεία
δορυφορική διάλεξη (Galderma)
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου
Κ. δεσινιώτη: Ενσωματώνοντας τη δοξυκυκλίνη αντιφλεγμονώδους δόσης 40mg στην κλινική μας πρακτική
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑπΕΖΑ iΙ: Ατοπική δερματίτιδα
Προεδρείο: δ. Σωτηριάδης - Κ. Κρασαγάκης
Χ. Ζωγραφάκης: Γιατί αυξάνεται αυτό το νόσημα; Γ. Ζαραφωνίτης: Βρεφική-νηπιακή ατοπική δερματίτιδα, Σ. Βακιρλής: Ατοπική δερματίτιδα ενηλίκων
Β. Βοσυνιώτη: Επιβαρυντικοί παράγοντες στον ατοπικό ασθενή, Θ. Σγόντζου: Κλασσικά και νεώτερα φάρμακα για το ατοπικό έκζεμα
δορυφορική διάλεξη (MEDA)
Προεδρείο: Σ. Γεωργίου
Αικ. πατσατσή: Acnatac: ο σύμμαχος του δέρματος στην κοινή ακμή
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ δΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑφΡΥ ΓΕΥΜΑ
ΣΥΜπΟΣΙΟ ΙΙΙ: Συστηματικά νοσήματα και δέρμα
Προεδρείο: Α. Στρατηγός - Ε. παπαδαυίδ
Μ. Γεροχρήστου: Διαφορική διάγνωση και εργαστηριακή διερεύνηση δερματικών Λεμφωμάτων, Β. Νικολάου: Πρόγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση σπογγοειδούς μυκητίασης, Κ. Ασβέστη: Δερματική σαρκοείδωση, Α. Μπεφόν: Παρανεοπλασματικές Δερματοπάθειες
δΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑφΕΣ
δορυφορική διάλεξη (Leo)
Προεδρείο: Α. παναγιωτόπουλος
δ. Σγούρος: Ακτινική Υπερκεράτωση: τι βλέπουμε και τι θεραπεύουμε
ΣΥΜπΟΣΙΟ iV: Παθήσεις γεροντικής ηλικίας
Προεδρείο: Ι. Μπασούκας - Σ. Γεωργίου
Ε. Ζουριδάκη: Άτονα έλκη, αντιμετώπιση στο ιδιωτικό ιατρείο, Α. παναγιωτόπουλος: Ακτινικές υπερκερατώσεις, κριτήρια επιλογής θεραπείας
Α. Τριγώνη: Γεροντικός κνησμός, διερεύνηση, αντιμετώπιση, Κ. Κρασαγάκης: Νεώτερα δεδομένα στην ογκολογία δέρματος
δορυφορική διάλεξη (JANSSEN)
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου
Θ. Βέργου: Ουστεκινουμάμπη και δεδομένα από την ελληνική καθημερινή κλινική πράξη
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18.45-19.15

δΙΑλΕΞη Ι
Προεδρείο: Α. πετρίδης
Ν. παπαστεφάνου: Σωστή ανάπτυξη σχέσεων δερματολογικού ασθενή & δερματολόγου
δΕΙπΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑπΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-11.15

11.15-11.45

11.45-12.00
12.00-12.30

12.30-13.45

13.45-15.15
15.15-15.45

15.45-16.45

16.45-17.15

17.15-17.30
17.30-18.00

18.00-19.00

δΙΑλΕΞη ΙΙ
Προεδρείο: Ε. Τσελέ - Ε. δασκαλάκης
Ε. Γκάγκαρη: Συχνότερα εξανθήματα στοματικής κοιλότητας
δΙΑλΕΞη ΙΙΙ
Προεδρείο: δ. Ρηγόπουλος - Β. παπαρίζος
Σ. Γρηγορίου: Δερματοπάθειες με συμμετοχή προσβολής ονύχων
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑπΕΖΑ ΙΙΙ: Δερματολογία παίδων
Προεδρείο: Α. Κατσαρού-Κάτσαρη - π. Εμμανουήλ
Χ. Βαβούλη: Γυροειδής αλωπεκία, ΤΒΑ: Συχνές ιογενείς λοιμώξεις παιδιών, Κ. Βολονάκης: Δερματοπάθειες νεογνών
Η. Νικολαΐδου: Λεύκη και Υπομελανώσεις στα παιδιά, Α. Τάγκα: Συχνές βακτηριακές λοιμώξεις στα παιδιά
δορυφορική διάλεξη (Leo)
Προεδρείο: δ. Σωτηριάδης
Α. Κατσαρού-Κάτσαρη: Απομάκρυνση του κύκλου εξάρσεων της Ατοπικής Δερματίτιδας-τακρόλιμους
δΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑφΕΣ
δορυφορική διάλεξη (Novartis)
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου
Α. Στρατηγός: Η σημασία της μακροχρόνιας διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στον ασθενή με ψωρίαση
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑπΕΖΑ iV: Ψωρίαση: Προκλήσεις σε θέματα καθημερινής κλινικής πρακτικής
Προεδρείο: Γ. Χαϊδεμένος - Α. Ρουσσάκη
Μ. παπουτσάκη - π. παναγάκης, Θ. Βέργου - Ε. Μούστου, Ε. Ζαφειρίου - Α. πατσατσή
δΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑφΕΣ
δΙΑλΕΞη IV
Προεδρείο: Ν. Σταυριανέας - Μ. παπαγεωργίου
Β. Χασάπη: Μετωπιαία ουλωτική αλωπεκία
Αυτοάνοσα νοσήματα
Προεδρείο: Σ. Ντουράκης - Γ. Αυγερινού
Μ. πολίτου: Πέμφιγα, διάγνωση, επιπλοκές, θεραπευτικές επιλογές, π. Σταυρόπουλος: Τρέχουσα διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση δερματομυοσίτιδας
Σ. Κεδίκογλου: Διαχείριση ασθενούς με χρόνια αυτοάνοση κνίδωση, Σ. Ντουράκης: Ηπατίτιδες και βιολογικοί παράγοντες
δορυφορική διάλεξη (Pfizer)
Προεδρείο: Α. Κατσαρού-Κάτσαρη
π. παναγάκης: Η συμβολή της Ετανερσέπτης στην ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα
δΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑφΕΣ
δορυφορική διάλεξη (Abbvie)
Προεδρείο: δ. Σωτηριάδης
Ε. Ζαφειρίου: Ο κεντρικός ρόλος του TNFa στη συστηματική φλεγμονή: A) Κλινική εμπειρία για περισσότερα από 20 έτη, B) Νεότερες εξελίξεις στην ψωριασική ονυχία και την εφηβική διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
προκλήσεις στη δερματολογία
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου - Α. Κατσαρού-Κάτσαρη
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με θεραπευτικά ή διαγνωστικά διλήμματα και συμμετοχή του ακροατηρίου
δΕΙπΝΟ

δΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2017
09.00-11.00

11.00-12.15

12.15-13.30

13.30-14.30

ΣΥΜπΟΣΙΟ V: Αισθητική Δερματολογία
Προεδρείο: Α. Κατσάμπας - Γ. Κοντοχριστόπουλος
Γ. Κοντοχριστόπουλος: Χημικά peelings
Α. Κατσάμπας: Θεραπεία μελάσματος
Α. Νίκολης: Optimizing fillers outcome
Ε. Λαγογιάννη: Τεχνολογία PLASMA. Εφαρμογές και αποτελεσματικότητα
Μ. Κοσμαδάκη: Νέες συσκευές στην κοσμητική δερματολογία. Εφαρμογές και αποτελεσματικότητα
δ. Βραχνός: Εισαγωγή του marketing στο ιδιωτικό ιατρείο
πρΑΚΤΙΚη ΕΞΑΣΚηΣη Ι: Εμφυτεύματα Υαλουρονικού Οξέος
Προεδρείο: δ. Ντάσιου
Εκπαιδευτής: Α. Νίκολης
πρΑΚΤΙΚη ΕΞΑΣΚηΣη ΙI: Νήματα
Προεδρείο: Α. Κατσάμπας
Εκπαιδευτής: Κ. Νεαμονιτός
πρΑΚΤΙΚη ΕΞΑΣΚηΣη ΙII: Botox
Προεδρείο: Ο. παπαδόπουλος
Εκπαιδευτής: Ι. πέρος (κάτω πρόσωπο), δ. Συκιανάκης (άνω πρόσωπο)
Για τελευταία ενημέρωση επισκεφθείτε το: www.dermatologydays2017.gr
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Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής
Κ.Χ. Μπασιούκας

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 424 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-6650-07-3

Σχήµα: 21χ28 • Σελίδες: 138 • Τιµή: 65 €
ISBN: 960-86966-6-6

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 362 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-86966-3-1

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος
Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη
Γ. Χαϊδεµένος

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Ψωρίαση
Α. Παναγιωτόπουλος – Π. Σταυρόπουλος

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 430 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-47-5

Σχήµα: 17 x 22,5 • Σελίδες: 252 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-27-7

Σχήµα: 14χ21 • Σελίδες: 100 • Τιµή: 15 €
ISBN: 960-88640-8-9

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Eπιπολής Μυκητιάσεις
Ε. Φραγκούλη

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός
Πρακτικές Ανάπτυξης του Θερµαλισµού στην Ελλάδα
Κ. Κουσκούκης

Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 142 • Τιµή: 60 €
ISBN: 978-760-6650-06-2

Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 292 • Τιµή: 85 €
ISBN: 978-960-6650-30-7

Σχήµα: 13,7x24 • Σελίδες: 290 • Τιµή: 95 €
ISBN: 978-960-6650-59-8
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Eπιθυµώ να αγοράσω:
Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής

Kρυoχειρουργική Θεραπεία δερµατικών παθήσεων

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
για την Ψωρίαση
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Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
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(Σωµατικές βλάβες)

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ........................................................................................................................................................................................
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................................ ΠΟΛΗ: ............................................ ΤΗΛ.: ..............................................
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Αντικαταβολή

(εξαιρούνται η DINERS και η AMERICAN EXPRESS
Αριθµός Κάρτας:
CW2: ................................... Ηµ/νία:

VISA

Χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας
MASTERCARD

EUROLINE
Υπογραφή

/

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα αποστολής 7€

RES

κρέμα για Τη θέραπέια
Τησ ήπιας μορφής
ψωριαςής

Το Resolve® Psoriasi είναι ένα ιατρικό
βοήθημα (medical device class IIa) που ενεργεί
με δύο προσεγγίσεις στη χρόνια πάθηση
(η ψωρίαση είναι νόσος που δεν θεραπεύεται):
α) Aνακουφίζει από τη δυσφορία και
τον πόνο που σχετίζεται με την ψωρίαση.
β) Βοηθά στην αποκατάσταση του ρυθμού
παραγωγής των κυττάρων, σε κανονικό επίπεδο.

4 ENEΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ
3. Epigallocatechin
gallate (EGCG)

1. Salycuminol
Έχει ήπια κερατοπλαστική
δράση. απομακρύνει απαλά
την περιττή λεπιοειδή κεράτινη στοιβάδα και βελτιώνει
την υφή του δέρματος.

2. Filagrinol
αποτελείται από ένα μίγμα
φυτικών ελαίων (σιτάρι, ελιά,
σόγια) και ένα κλάσμα λιπιδίων
γύρης. Το filagrinol τονώνει
την παραγωγή της filaggrin,
μιας πρωτεΐνης που υπάρχει
στα κύτταρα της επιδερμίδας
και ενεργεί διατηρώντας την
ευελιξία και ακεραιότητα της
κεράτινης στοιβάδας.

ένεργεί στην κοκκιώδη
στοιβάδα. Eίναι ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό εκχύλισμα
από τα φύλλα πράσινου
τσαγιού. Το epigallocatechin
gallate περιέχει 3 ομάδες
γαλλικού οξέος, άρα είναι
«3 φορές ισχυρότερο»
από το γαλλικό οξύ.

4. AÇAI-oil
η ισχυρότερη δράση του
προϊόντος οφείλεται στον πολτό
açai oil. Τα πλεονεκτήματα του
açai oil είναι η υψηλή μαλακτική
ικανότητα καθώς και η παρουσία
φυτοστερολών. Οι φυτοστερόλες
ισορροπούν τη δραστηριότητα
των λιπιδίων του δέρματος,
αποτρέποντας τον τραυματισμό
του και την επανεμφάνιση της
ασθένειας.

Η RESOLVE® PSORIASI EINAI MH ΛΙΠΑΡΗ KAI ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ

Αθήνα: Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί  τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση)
fax: 210.9600.954  e-mail: info@health-plus.gr  web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο  τηλ./fax: 2310.540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου: ΙΑΜΑ PHARMACEUTICALS Ltd  Τηλ.: 2520.9500
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Σωματικό βάρος (kg)
Τιμή αναφοράς IgE (IU/ml)

≥20-25

>25-30

>30-40

>40-50

>50-60

>60-70

>70-80

>80-90

>90-125

≥30-100

75

75

75

150

150

150

150

150

300

300

>100-200

150

150

150

300

300

300

300

300

450

600

600

>200-300

150

150

225

300

300

450

450

450

>300-400

225

225

300

450

450

450

600

600

600

>400-500

225

300

450

450

600

>500-600

300

300

450

600

600

>600-700

300

450

600

>125-150

>700-800
>800-900

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΘΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 3

>900-1000
>1000-1100

Πίνακας 3: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. Δόσεις Xolair (milligrams ανά δόση) χορηγούμενες με υποδόρια ένεση κάθε 2 εβδομάδες
Σωματικό βάρος (kg)
Τιμή αναφοράς IgE (IU/ml)

≥20-25

≥30-100

>25-30

>30-40

>40-50

>50-60

>60-70

>70-80

>80-90

>90-125

>125-150

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΘΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2

>100-200
>200-300

375

>300-400
>400-500
>500-600

375

>600-700

225

525

450

450

600

375

450

450

525

225

300

375

450

450

525

600

>800-900

225

225

300

375

450

525

600

600

225

300

375

450

525

225

300

375

450

600

>1100-1200

300

300

450

525

600

>1200-1300

300

375

450

525

>1300-1500

300

375

525

600

600

375

225

>900-1000

525

375

>700-800

>1000-1100

450

ΜΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ- δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
για δοσολογική σύσταση

Διάρκεια θεραπείας, παρακολούθηση και ρυθμίσεις της δόσης Το Xolair προορίζεται για μακροχρόνια θεραπεία. Οι κλινικές δοκιμές έχουν δείξει πως χρειάζονται τουλάχιστον 12
με 16 εβδομάδες θεραπείας με Xolair για να εμφανιστεί η αποτελεσματικότητα. Στις 16 εβδομάδες μετά την έναρξη της αγωγής με Xolair, οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται
από τον ιατρό τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αγωγής πριν τους χορηγηθούν επιπλέον ενέσεις. Η απόφαση για τη συνέχιση του Xolair μετά από την περίοδο των
16-εβδομάδων, ή σε επακόλουθες περιστάσεις, θα πρέπει να βασιστεί στο εάν παρατηρείται μια εμφανής βελτίωση στο συνολικό έλεγχο του άσθματος (βλ. παράγραφο 5.1, Συνολική αξιολόγηση του ιατρού για την αποτελεσματικότητα της αγωγής). Η διακοπή της θεραπείας με Xolair έχει γενικά ως αποτέλεσμα την επάνοδο σε υψηλά επίπεδα ελεύθερης IgE
και στα σχετιζόμενα συμπτώματα. Τα συνολικά επίπεδα IgE είναι αυξημένα κατά τη διάρκεια της αγωγής και παραμένουν αυξημένα έως και ένα έτος μετά τη διακοπή της αγωγής.
Γι’αυτόν το λόγο, ο επανέλεγχος των επιπέδων IgE κατά τη διάρκεια της αγωγής με Xolair δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον καθορισμό της δόσης. Ο καθορισμός της
δόσης μετά από διακοπές της αγωγής που διαρκούν λιγότερο από ένα έτος πρέπει να βασίζεται στα επίπεδα IgE στον ορό που ελήφθησαν κατά τον αρχικό καθορισμό της δόσης.
Τα συνολικά επίπεδα της IgE ορού μπορούν να επανελέγχονται για τον καθορισμό της δόσης, μόνον εάν η αγωγή με Xolair έχει διακοπεί για ένα έτος ή περισσότερο. Οι δόσεις
πρέπει να προσαρμόζονται στις σημαντικές αλλαγές στο σωματικό βάρος (βλ. Πίνακες 2 και 3). Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) Δοσολογία Η συνιστώμενη δόση είναι τα 300 mg
χορηγούμενα με υποδόρια ένεση κάθε τέσσερις εβδομάδες. Οι συνταγογραφούντες ιατροί συμβουλεύονται να επανεκτιμούν κατά διαστήματα την ανάγκη συνέχισης της θεραπείας.
Η εμπειρία κλινικών μελετών για μακροχρόνια θεραπεία πέραν των 6 μηνών σε αυτή την ένδειξη είναι περιορισμένη. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών)
Περιορισμένος αριθμός δεδομένων είναι διαθέσιμος για τη χρήση του Xolair σε ασθενείς άνω των 65 ετών, εντούτοις δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ηλικιωμένους ασθενείς απαιτούνται διαφορετικές δόσεις απ’ ό,τι σε νεότερους ενήλικες. Νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια Δεν έχουν γίνει μελέτες όσον αφορά την επίδραση της ανεπαρκούς νεφρικής ή
ηπατικής λειτουργίας στην φαρμακοκινητική του omalizumab. Λόγω του ότι η κάθαρση του omalizumab σε κλινικές δόσεις κυριαρχείται από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (RES)
δεν φαίνεται πιθανό αυτή να μεταβάλλεται από τη νεφρική ή την ηπατική ανεπάρκεια. Παρά το ότι δεν συνιστάται συγκεκριμένη προσαρμογή της δόσης σε αυτούς τους ασθενείς, το
Xolair πρέπει να χορηγείται με προσοχή (βλ. παράγραφο 4.4). Παιδιατρικός πληθυσμός Στο αλλεργικό άσθμα, η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xolair σε παιδιατρικούς
ασθενείς ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Xolair
σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας κάτω των 12 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Τρόπος χορήγησης Για υποδόρια χορήγηση μόνο. Μην χορηγείτε μέσω της ενδοφλέβιας ή ενδομυϊκής οδού. Οι ενέσεις χορηγούνται υποδόρια στην περιοχή του δελτοειδούς του βραχίονα. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί στον μηρό εάν για οποιοδήποτε λόγο αποκλείεται
η χορήγηση στην περιοχή του δελτοειδούς του βραχίονα. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία αυτοχορήγησης του Xolair. Επομένως, η θεραπεία προορίζεται να χορηγείται μόνο από
λειτουργό υγείας (βλ παράγραφο 6.6 και επίσης την παράγραφο πληροφορίες για το νοσηλευτικό προσωπικό του φύλλου οδηγιών). 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική
ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Γενικά Το Xolair δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία των οξέων παροξύνσεων άσθματος, του οξέος βρογχόσπασμου ή του status asthmaticus. Το Xolair δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σύνδρομο υπερανοσοσφαιριναιμίας Ε, ή
αλλεργικής βρογχοπνευμονικής ασπεργίλλωσης, ή για την πρόληψη αναφυλακτικών αντιδράσεων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από αλλεργία σε τροφές, ατοπική δερματίτιδα, ή αλλεργική ρινίτιδα. Το Xolair δεν ενδείκνυται για την θεραπεία αυτών των καταστάσεων. Η θεραπεία με Xolair δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με αυτοάνοσες
παθήσεις, νόσους επαγόμενες από ανοσοσυμπλέγματα ή με προϋπάρχουσα νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 4.2). Συνιστάται προσοχή όταν χορηγείται το Xolair σε
αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δε συνιστάται απότομη διακοπή της θεραπείας των συστηματικών ή εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών μετά την έναρξη της θεραπείας με Xolair.
Οι μειώσεις των κορτικοστεροειδών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την άμεση επίβλεψη ενός ιατρού και μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιούνται σταδιακά. Διαταραχές του
ανοσοποιητικού συστήματος Αλλεργικές αντιδράσεις τύπου 1 Κατά την χρήση του omalizumab, ενδέχεται να προκύψουν τοπικές ή συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις τύπου 1,
συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας και της αναφυλακτικής καταπληξίας, με εμφάνιση μετά από θεραπεία μακράς διάρκειας. Οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις εμφανίσθηκαν εντός 2 ωρών μετά την πρώτη και μεταγενέστερη χορήγηση Xolair, ενώ κάποιες εμφανίσθηκαν πέραν των 2 και ακόμα πέραν των 24 ωρών μετά την χορήγηση. Γι’αυτόν το
λόγο, φαρμακευτικά προϊόντα για αντιμετώπιση των αναφυλακτικών αντιδράσεων θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες για άμεση χρήση μετά τη χορήγηση του Xolair. Οι ασθενείς θα
πρέπει να ενημερώνονται για το ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι πιθανές και ότι θα πρέπει να αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις. Ένα ιστορικό αναφυλαξίας που δεν σχετίζεται με το omalizumab μπορεί να είναι ένας παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση αναφυλαξίας μετα τη χορήγηση του Xolair. Αντισώματα στο omalizumab έχουν ανιχνευθεί σε ένα μικρό αριθμό ασθενών σε κλινικές δοκιμές (βλ. παράγραφο 4.8). Η κλινική σχετικότητα των αντί- Xolair αντισωμάτων δεν είναι καλά
αντιληπτή. Ορονοσία Αντιδράσεις ορονοσίας και τύπου ορονοσίας, οι οποίες είναι επιβραδυνόμενες τύπου ΙΙΙ αλλεργικές αντιδράσεις, έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που έκαναν
θεραπεία με εξανθρωποποιημένα μονοκλωνικά αντισώματα περιλαμβανομένου του omalizumab. Ο προτεινόμενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός περιλαμβάνει σχηματισμό ανοσο-συμπλέγματος και εναπόθεσης του λόγω της δημιουργίας αντισωμάτων έναντι του omalizumab. Τυπικά η έναρξη είναι 1 5 ημέρες μετά την χορήγηση της πρώτης ή των επακόλουθων ενέσεων, ακόμη μετά από μακράς διάρκεια θεραπεία. Συμπτώματα ενδεικτικά της ορονοσίας περιλαμβάνουν αρθρίτιδα/αρθραλγίες, εξάνθημα (κνίδωση ή άλλες μορφές),
πυρετός και λεμφαδενοπάθεια. Τα αντισταμινικά και τα κορτικοστεροειδή μπορεί να είναι χρήσιμα στην πρόληψη ή την θεραπεία αυτής της διαταραχής, και οι ασθενείς πρέπει να
συμβουλεύονται να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα. Σύνδρομο Churg-Strauss και υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο Ασθενείς με σοβαρό άσθμα μπορεί σπάνια να παρουσιάσουν συστηματικό υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο ή αλλεργική ηωσινοφιλική κοκκιωματώδη αγγεϊίτιδα (σύνδρομο Churg-Strauss), τα οποία και τα δύο συνήθως θεραπεύονται με
συστηματικά κορτικοστεροειδή. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ασθενείς σε θεραπεία με αντιασθματικά φαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου και του omalizumab, μπορεί να
εμφανίσουν ή αναπτύξουν συστηματική ηωσινοφιλία και αγγεϊίτιδα. Τα συμβάματα αυτά συχνά συσχετίζονται με την μείωση της θεραπείας με από του στόματος κορτικοστεροειδή.
Στους ασθενείς αυτούς, οι γιατροί θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση στην ανάπτυξη ηωσινοφιλίας, αγγειωτικού εξανθήματος, επιδείνωση πνευμονικών συμπτωμάτων, ανωμαλίες
κακοήθους νεοπλάσματος παραρρινίων κόλπων, καρδιακών επιπλοκών, και/ή νευροπάθεια. Η διακοπή του omalizumab θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν σε όλες τις σοβαρές περιπτώσεις με τις πιο πάνω αναφερόμενες διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Παρασιτικές (ελμινθικές) λοιμώξεις Η IgE μπορεί να εμπλέκεται στην ανοσολογική απόκριση ορισμένων ελμινθικών λοιμώξεων. Σε ασθενείς που βρίσκονται χρόνια σε υψηλό κίνδυνο ελμινθικής λοίμωξης, μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή σε αλλεργικούς ασθενείς
έδειξε μια πολύ μικρή αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης λοίμωξης με omalizumab, αν και η πορεία, η σοβαρότητα και η ανταπόκριση στη θεραπεία της λοίμωξης δεν συσχετίσθηκαν. Ο
ρυθμός της ελμινθικής λοίμωξης στο συνολικό κλινικό πρόγραμμα, που δεν σχεδιάστηκε για να ανιχνεύει τέτοιες λοιμώξεις ήταν λιγότερο από 1 σε 1.000 ασθενείς. Εντούτοις,
συνιστάται προσοχή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για ελμινθική λοίμωξη ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν σε περιοχές που οι ελμινθικές λοιμώξεις είναι ενδημικές. Εάν οι ασθενείς δεν
ανταποκρίνονται στην συνιστώμενη αντι-ελμινθική αγωγή θα πρέπει να εξετασθεί η διακοπή του Xolair. Άτομα με ευαισθησία στο λάτεξ Το αφαιρούμενο κάλυμμα της βελόνας αυτής
της προγεμισμένης σύριγγας περιλαμβάνει ένα παράγωγο του φυσικού ελαστικού λάτεξ. Δεν έχει ανιχνευτεί φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαιρούμενο κάλυμμα της βελόνας. Ωστόσο,
η χρήση του Xolair ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένη σύριγγα σε άτομα με ευαισθησία στο λάτεξ δεν έχει μελετηθεί και επομένως υπάρχει ένας ενδεχόμενος κίνδυνος εμφάνισης αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Καθώς η IgE μπορεί να εμπλέκεται στην ανοσολογική απόκριση ορισμένων ελμινθικών λοιμώξεων, το Xolair μπορεί έμμεσα να μειώσει την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών
προϊόντων για τη θεραπεία των ελμινθικών ή άλλων παρασιτικών λοιμώξεων (βλ. παράγραφο 4.4). Τα ένζυμα του κυττοχρώματος P450, οι αντλίες εκροής και οι μηχανισμοί πρωτε-

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Όχι συχνές
Φαρυγγίτιδα
Σπάνιες
Παρασιτική λοίμωξη
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Μη γνωστές
Ιδιοπαθής θρομβοπενία, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών περιστατικών
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Σπάνιες
Αναφυλακτική αντίδραση, άλλες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, ανάπτυξη αντισωμάτων κατά του omalizumab
Μη γνωστές
Ορονοσία, μπορεί να περιλαμβάνει πυρετό και λεμφαδενοπάθεια
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Συχνές
Κεφαλαλγία*
Όχι συχνές
Συγκοπή, παραισθησία, υπνηλία, ζάλη
Αγγειακές διαταραχές
Όχι συχνές
Ορθοστατική υπόταση, έξαψη
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Όχι συχνές
Αλλεργικός βρογχόσπασμος, βήχας
Σπάνιες
Οίδημα Λάρυγγα
Μη γνωστές
Αλλεργική κοκκιωματώδης αγγεϊίτις (π.χ. σύνδρομο Churg Strauss)
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Συχνές
Άνω κοιλιακό άλγος**
Όχι συχνές
Σημεία και συμπτώματα δυσπεψίας, διάρροια, ναυτία
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές
Φωτοευαισθησία, κνίδωση, εξάνθημα, κνησμός,
Σπάνιες
Αγγειοοίδημα
Μη γνωστές
Αλωπεκία
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Μη γνωστές
Αρθραλγία, μυαλγία, οίδημα άρθρωσης
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ συχνές
Πυρεξία**
Συχνές
Αντιδράσεις της θέσης ένεσης όπως οίδημα, ερύθημα, άλγος, κνησμός
Όχι συχνές
Γριππώδης συνδρομή, οίδημα βραχιόνων, αύξηση βάρους, κόπωση
*: Πολύ συχνό σε παιδιά ηλικάς 6 εώς <12 ετών **: Σε παιδιά ηλικάς 6 εώς <12 ετών

Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Η ασφάλεια και η ανεκτικότητα του omalizumab διερευνήθηκε με δόσεις των 75 mg, 150 mg και 300 mg κάθε
τέσσερις εβδομάδες σε 975 ασθενείς με ΧΑΚ, 242 εκ των οποίων έλαβαν εικονικό φάρμακο. Συνολικά ,733 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με omalizumab για έως και 12 εβδομάδες
και 490 ασθενείς έλαβαν θεραπεία για έως και 24 εβδομάδες. Από αυτούς, 412 ασθενείς έλαβαν θεραπεία για έως και 12 εβδομάδες και 333 ασθενείς έλαβαν θεραπεία για έως
και 24 εβδομάδες στη δόση των 300 mg. Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Ένας ξεχωριστός πίνακας (Πίνακας 5) παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για την ένδειξη ΧΑΚ που προκύπτουν από τις διαφορές στη δοσολογία και στους θεραπευτικούς πληθυσμούς (με σημαντικά διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου, συννοσηρότητες,
συγχορηγούμενα φάρμακα και ηλικίες [π.χ. οι μελέτες για το άσθμα συμπεριελάμβαναν παιδιά ηλικίας από 6 12 ετών]). Ο Πίνακας 5 αναφέρει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις
(συμβάντα τα οποία σημειώθηκαν σε ≥1% των ασθενών σε οποιαδήποτε ομάδα θεραπείας και ≥2% συχνότερα σε οποιαδήποτε ομάδα θεραπείας του omalizumab σε σχέση με
το εικονικό φάρμακο (μετά από την ιατρική εξέταση)) που έχουν αναφερθεί στη δόση των 300 mg στις τρεις συγκεντρωτικές μελέτες φάσης ΙΙΙ. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που
παρουσιάζονται διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτές που ταυτοποιήθηκαν στην περίοδο θεραπείας 12 εβδομάδων και 24 εβδομάδων. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρονται
ανά κατηγορία οργανικού συστήματος MedDRA. Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ταξινομούνται ανά συχνότητα, με τις πλέον πρόσφατες αντιδράσεις να αναφέρονται πρώτες. Η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για την κάθε ανεπιθύμητη αντίδραση βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνή (≥1/10), συχνή (≥1/100
έως <1/10), μη συχνή (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνια (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνια (<1/10,000) και άγνωστη (δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα).
Πίνακας 5: Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τη συγκεντρωτική βάση δεδομένων ασφάλειας για τη ΧΑΚ (ημέρα 1 έως εβδομάδα 24) στα 300 mg omalizumab
Συγκεντρωτικά δεδομένα για τις μελέτες 1, 2 και 3 του omalizumab
12-Εβδομάδες
Εικονικό φάρμακο N=242
300 mg N=412
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Κολπίτιδα
5 (2,1%)
20 (4,9%)
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Κεφαλαλγία
7 (2,9%)
25 (6,1%)
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Αρθραλγία
1 (0,4%)
12 (2,9%)
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Αντίδραση της θέσης ένεσης*
2 (0,8%)
11 (2,7%)
Συγκεντρωτικά δεδομένα για τις μελέτες 1 και 3 του omalizumab
24-Εβδομάδες
Εικονικό φάρμακο N=163
300 mg N=333
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
5 (3,1%)
19 (5,7%)

Κατηγορία συχνότητας

Συχνή
Συχνή
Συχνή
Συχνή
Κατηγορία συχνότητας

Συχνή

* Παρόλο που δεν παρουσίασε μια διαφορά 2% σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, οι αντιδράσεις της θέσης ένεσης συμπεριληφθήκαν καθώς όλα τα περιστατικά αξιολογήθηκαν ότι σχετίζονται αιτιολογικά με την υπό μελέτη θεραπεία.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες σχετίζονται με τις ενδείξεις του αλλεργικού άσθματος και της ΧΑΚ Δεν έχουν ληφθεί σχετικά δεδομένα σε κλινικές
μελέτες στη ΧΑΚ, τα οποία καθιστούν απαραίτητη την τροποποίηση των ακόλουθων παραγράφων. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Για περισσότερες πληροφορίες,
βλ. παράγραφο 4.4. Αναφυλαξία Σε κλινικές δοκιμές, οι αναφυλακτικές αντιδράσεις ήταν σπάνιες. Ωστόσο, μετά από μια σωρευτική αναζήτηση στη βάση δεδομένων ασφαλείας τα
δεδομένα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά ανέκτησαν συνολικά 898 περιστατικά αναφυλαξίας. Με βάση μια εκτιμώμενη έκθεση 566,923 θεραπευτικά έτη ασθενών,
αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ρυθμό αναφορας περίπου 0,20%. Αρτηριακά θρομβοεμβολικά επεισόδια (ΑΤΕ) Σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και κατά τη διάρκεια ενδιάμεσων
αναλύσεων μιας μελέτης παρατήρησης, παρατηρήθηκε μια αριθμητική ανισορροπία από ΑΤΕ. Ο ορισμός του σύνθετου καταληκτικού σημείου των ΑΤΕ συμπεριλαμβάνει αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη και καρδιαγγειακός θάνατος (συμπεριλαμβανομένων θανάτων από άγνωστη
αιτία). Στην τελική ανάλυση της μελέτης παρατήρησης, το ποσοστό των ΑΤΕ ανά 1.000 έτη ασθενών ήταν 7,52 (115/15.286 έτη ασθενών) για τους ασθενείς που ελάμβαναν Xolair
και 5,12 (51/9.963 έτη ασθενών) για τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου. Σε μία πολυπαραμετρική ανάλυση με έλεγχο ως προς την αρχική τιμή διαθέσιμων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, ο λόγος κινδύνου ήταν 1,32 (95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,91 - 1,91). Σε μία ξεχωριστή συγκεντρωτική ανάλυση κλινικών δοκιμών, η οποία συμπεριέλαβε όλες
τις τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές διάρκειας 8 ή περισσότερων εβδομάδων, το ποσοστό των ATE ανά 1.000 έτη ασθενών ήταν
2,69 (5/1.856 έτη ασθενών) για τους ασθενείς που ελάμβαναν Xolair και 2,38 (4/1.680 έτη ασθενών) για τους ασθενείς που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο (αναλογία ποσοστού 1,13,
95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,24 5,71). Αιμοπετάλια Σε κλινικές δοκιμές, λίγοι ασθενείς είχαν αριθμό αιμοπεταλίων κάτω από το κατώτατο όριο του φυσιολογικού εργαστηριακού
εύρους. Καμία από αυτές τις αλλαγές δεν συσχετίσθηκε με επεισόδια αιμορραγιών ή με μείωση της αιμοσφαιρίνης. Κανένα μοντέλο εμμένουσας μείωσης του αριθμού των αιμοπεταλίων δεν αναφέρθηκε στον άνθρωπο ( ασθενείς ηλικίας άνω των 6 ετών), όπως παρατηρήθηκε στα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα (βλ. παράγραφο 5.3), παρά το ότι μεμονωμένα περιπτώσεις ιδιοπαθούς θρομβοπενίας, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών περιστατικών έχουν αναφερθεί στην μετεγγριτική περίοδο. Παρασιτικές λοιμώξεις Σε αλλεργικούς ασθενείς
σε χρόνιο υψηλό κίνδυνο ελμινθικής λοίμωξης, μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή έδειξε μια ελαφρώς αριθμητική αύξηση του ποσοστού λοίμωξης με το omalizumab που
ήταν στατιστικά μη σημαντική. Η πορεία, η σοβαρότητα και η ανταπόκριση στη θεραπεία των λοιμώξεων δε συσχετίσθηκε (βλ. παράγραφο 4.4). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: +
30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία Δεν έχει ακόμη καθορισθεί μέγιστη ανεκτή δόση του Xolair. Εφάπαξ ενδοφλέβιες δόσεις έως και 4.000 mg έχουν
χορηγηθεί σε ασθενείς χωρίς ένδειξη δοσο-περιοριζόμενης τοξικότητας. Η υψηλότερη αθροιστική δόση που χορηγήθηκε σε ασθενείς ήταν 44.000 mg σε διάστημα 20 εβδομάδων
και αυτή η δόση δεν οδήγησε σε οξείες ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν υποπτευθεί υπερδοσολογία, θα πρέπει ο ασθενής να παρακολουθείται για οποιοδήποτε σημείο ή σύμπτωμα.
Θα πρέπει να αναζητηθεί και να εφαρμοστεί κατάλληλα ιατρική θεραπεία. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων L-αργινίνη υδροχλωρική L-ιστιδίνη υδροχλωρική L-ιστιδίνη Πολυσορβικό 20 Ύδωρ για ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια
ζωής 15 μήνες. Η διάρκεια ζωής συμπεριλαμβάνει πιθανές αποκλίσεις θερμοκρασίας. Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί συνολικά για 4 ώρες στους 25°C. Εάν είναι απαραίτητο, το
προϊόν μπορεί να επιστραφεί στο ψυγείο για χρήση αργότερα, όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε
ψυγείο (2°C – 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 1 ml διάλυμα σε ένα προγεμισμένο βαρέλι σύριγγας (γυαλί τύπου Ι) με βελόνα ( ατσάλι), (τύπου Ι) πώμα εισχώρησης με έμβολο και κάλυμμα βελόνας. Συσκευασία που περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα, και
πολυσυσκευασίες που περιέχουν 4 (4 συσκευασίες του 1) ή 10 (10 συσκευασίες του 1) προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες
προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Πριν την ολοκλήρωση της ένεσης, αποφύγετε την επαφή με τους συνδετήρες ενεργοποίησης του συστήματος ώστε να αποφευχθεί
η κάλυψη της βελόνας με το προστατευτικό της βελόνας. Χρησιμοποιώντας την σύριγγα 1. Κρατώντας τη σύριγγα με τη βελόνα προς τα πάνω, τραβήξετε προσεκτικά το κάλυμμα
από την βελόνα και απορρίψετε το. Μην αγγίξετε την εκτεθειμένη βελόνα.Κτυπήστε απαλά τη σύριγγα με το δάκτυλο σας μέχρι οι φουσκαλίδες να ανεβούν στο πάνω μέρος της
σύριγγας. Σπρώξτε αργά το έμβολο προς τη βελόνα για να αφαιρέσετε τις φουσκαλίδες από τη σύριγγα χωρίς να αποβάλετε άσκοπα διάλυμα. 2. Ανασηκώστε ελαφρά την επιδερμίδα
και εφαρμόστε την βελόνα. 3. Κρατώντας στην προεξοχή του δακτύλου, πατήστε αργά το έμβολο, όσο πιο βαθιά πάει. Σε περίπτωση απώλειας διαλύματος από τη θέση εφαρμογής,
τοποθετήστε την βελόνα πιο βαθιά. 4. Κρατώντας το έμβολο πλήρως πιεσμένο, τραβήξτε προσεκτικά την βελόνα απευθείας έξω από την θέση εφαρμογής. 5. Απελευθερώστε
το έμβολο αργά και αφήστε το προστατευτικό της σύριγγας να καλύψει αυτόματα την εκτεθειμένη βελόνα. Οδηγίες απόρριψης Απορρίψετε την χρησιμοποιημένη σύριγγα αμέσως
σε δοχείο για αιχμηρά. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ηνωμένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/05/319/008
EU/1/05/319/009 EU/1/05/319/010 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 25 Οκτωβρίου 2005 Ημερομηνία τελευταίας
ανανέωσης: 22 Ιουνίου 2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 25.02.2016 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα
στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu Ενδεικτική Ν.Τ: 277.57 €, Λ.Τ: 359,96 € (σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η
νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως ισχύει) Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και
μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.
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Πίνακας 2: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. Δόσεις Xolair (milligrams ανά δόση) χορηγούμενες με υποδόρια ένεση κάθε 4 εβδομάδες

ϊνικής σύνθεσης δεν εμπλέκονται στην κάθαρση του omalizumab, έτσι η πιθανότητα αλληλεπίδρασης φαρμάκου με φάρμακο είναι ελάχιστη. Μελέτες αλληλεπίδρασης του Xolair με
φαρμακευτικό προϊόν ή με εμβόλιο δεν έχουν διεξαχθεί. Δεν υπάρχει φαρμακολογικός λόγος να αναμένει κανείς ότι οι συνήθεις αγωγές που συνταγογραφούνται για τη θεραπεία
του άσθματος ή της ΧΑΚ θα αλληλεπιδράσουν με το omalizumab. Αλλεργικό άσθμα Σε κλινικές μελέτες, το Xolair χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε συνδυασμό με εισπνεόμενα και από
του στόματος κορτικοστεροειδή, εισπνεόμενους βραχείας δράσης και μακράς δράσης βήτα αγωνιστές, τροποποιητές λευκοτριένης, θεοφυλλίνες και από του στόματος αντιϊσταμινικά. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η ασφάλεια του Xolair τροποποιήθηκε με αυτά τα συχνά χρησιμοποιούμενα αντιασθματικά φαρμακευτικά προϊόντα. Περιορισμένος αριθμός δεδομένων είναι διαθέσιμος για τη χρήση του Xolair σε συνδυασμό με ειδική ανοσοθεραπεία (θεραπεία υπο-ευαισθητοποίησης). Σε μια κλινική δοκιμή όπου το Xolair συγχορηγείτω με
ανοσοθεραπεία, η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xolair σε συνδιασμό με ειδική ανοσοθεραπεία παρατηρήθηκε να μην είναι διαφορετικές από αυτές του Xolair μόνο. Χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) Σε κλινικές μελέτες στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ), το Xolair χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντιισταμινικά (αντι-Η1, αντι-Η2) και ανταγωνιστές
του υποδοχέα των λευκοτριενίων (LTRA). Δεν υπάρχουν στοιχεία μεταβολής της ασφάλειας του omalizumab κατά τη χρήση του με τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα σε
σχέση με το γνωστό προφίλ ασφάλειας στο αλλεργικό άσθμα. Επιπλέον, η ανάλυση φαρμακοκινητικής πληθυσμού έδειξε μη σχετική επίδραση των Η2 αντιισταμινικών και των LTRA
στη φαρμακοκινητική του omalizumab (βλ. παράγραφο 5.2). Παιδιατρικός πληθυσμός Σε κλινικές μελέτες στη ΧΑΚ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ασθενών ηλικίας 12 έως 17
ετών, το Xolair χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντιισταμινικά (αντι-Η1, αντι-Η2) και LTRA. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση Είναι περιορισμένα τα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του omalizumab σε έγκυο γυναίκα. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμμεση τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Το omalizumab περνά τον φραγμό του πλακούντα και η δυνατότητα πρόκλησης βλάβης στο έμβρυο είναι άγνωστη.
Το omalizumab έχει συσχετισθεί με ηλικιακά εξαρτώμενες μειώσεις στον αριθμό των αιμοπεταλίων στα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, με μια σχετικά μεγαλύτερη ευαισθησία στα ζώα
εφήβους (βλ. παράγραφο 5.3). Το Xolair δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το
omalizumab απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Τα διαθέσιμα δεδομένα σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα έδειξαν απέκκριση του omalizumab στο γάλα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο κίνδυνος
στα νεογέννητα / βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το omalizumab δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα Δεν υπάρχουν στοιχεία ανθρώπινης γονιμότητας για το omalizumab. Σε ειδικά σχεδιασμένες μη-κλινικές μελέτες γονιμότητας σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων και των αυθόρμητων μελετών
γονιμότητας (mating studies) δεν έχει παρατηρηθεί καμία δυσλειτουργία στην γονιμότητα ανδρών ή γυναικών μετά από επαναλαμβανόμενες δόσεις με επίπεδα δόσης omalizumab
μέχρι και 75 mg/kg. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν γενοτοξικές επιδράσεις σε χωριστές μη-κλινικές μελέτες γενοτοξικότητας (βλ. παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Xolair δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Αλλεργικό άσθμα
Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών σε ενήλικες και έφηβους ηλικίας 12 ετών και άνω, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν
κεφαλαλγίες και αντιδράσεις της θέσης ένεσης, συμπεριλαμβανομένου του άλγους της θέσης ένεσης, οίδημα, ερύθημα, κνησμός. Σε κλινικές δοκιμές σε παιδιά ηλικίας 6 εώς <12
ετών, οι πιο συχνές αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να σχετίζονται με το φαρμακευτικό προϊόν ήταν κεφαλαλγία, πυρεξία και άνω κοιλιακό άλγος. Οι περισσότερες από τις αντιδράσεις ήταν ήπιες έως μέτριες σε σοβαρότητα. Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Ο πίνακας 4 καταγράφει τις ανεπιθύμητες ενέργειες
που έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες στο συνολικό πληθυσμό ασφάλειας που έλαβαν αγωγή με Xolair ανά MedDRA κατηγορία οργάνου συστήματος και συχνότητα. Εντός κάθε
κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι κατηγορίες των συχνοτήτων καθορίζονται ως εξής: πολύ συχνές
(≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000). Αντιδράσεις που αναφέρθηκαν
κατά την μετεγγριτική περίοδο καταγράφονται με συχνότητα μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Πίνακας 4: Ανεπιθύμητες ενέργειες στο αλλεργικό άσθμα
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xolair 150 mg ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα 1 ml διαλύματος περιέχει
150 mg omalizumab*. *Το omalizumab είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που παρασκευάζεται με τεχνολογία ανασυνδυασμού του DNA σε κυτταρική σειρά
θηλαστικού από ωοθήκη κινεζικού κρικετομυός (CHO). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιμο διάλυμα Διαφανές έως
ελαφρώς οπαλίζον, άχρωμο έως ανοικτό καφέ-κίτρινο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Αλλεργικό άσθμα Το Xolair ενδείκνυται για χρήση σε
ενήλικες, εφήβους και παιδιά (6 έως <12 ετών). Η θεραπεία με Xolair θα πρέπει να εξετάζεται μόνο στους ασθενείς με πειστικές ενδείξεις άσθματος στο οποίο εμπλέκεται η IgE
(ανοσοσφαιρίνη Ε) (βλ. παράγραφο 4.2). Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας 12 ετών και άνω) Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος
σε ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή in vitro αντίδραση σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο και οι οποίοι
έχουν μειωμένη πνευμονική λειτουργία (FEV1 <80%), εμφανίζουν συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή νυχτερινές αφυπνίσεις και οι οποίοι παρουσίασαν πολλαπλές
τεκμηριωμένες σοβαρές παροξύνσεις άσθματος παρά τη χορήγηση υψηλών, ημερησίων δόσεων, εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και μακράς δράσης εισπνεόμενου βήτα-2
αγωνιστή. Παιδιά (6 εώς <12 ετών) Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα,
οι οποίοι είναι θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή σε in vitro αντιδραστικότητα σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο, καθώς και σε συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της
ημέρας ή σε νυχτερινές αφυπνίσεις και οι οποίοι παρουσίασαν πολλαπλές τεκμηριωμένες σοβαρές παροξύνσεις άσθματος παρά τη χορήγηση υψηλών ημερησίων δόσεων εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, μαζί με μακράς δράσης εισπνεόμενου βήτα-2 αγωνιστή. Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για την θεραπεία της
χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης σε ενήλικες και έφηβους (ηλικίας 12 ετών και άνω) ασθενείς, η οποία είναι ανθεκτική στην Η1 αντιισταμινική θεραπεία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος
χορήγησης Η θεραπεία με Xolair θα πρέπει να πραγματοποιείται από ιατρούς πεπειραμένους στη διάγνωση και θεραπεία του σοβαρού επίμονου άσθματος ή της χρόνιας αυθόρμητης
κνίδωσης. Αλλεργικό άσθμα Δοσολογία Η κατάλληλη δόση και η συχνότητα του Xolair καθορίζεται από τη βασική τιμή αναφοράς IgE (IU/ml), που έχει μετρηθεί πριν την έναρξη
της αγωγής και το σωματικό βάρος (kg). Πριν τη χορήγηση της αρχικής δόσης, θα πρέπει να έχουν προσδιορισθεί τα επίπεδα IgE στους ασθενείς με οποιαδήποτε εφαρμοσμένη
δοκιμασία ολικής IgE ορού, για τον καθορισμό της δόσης τους. Με βάση τις μετρήσεις αυτές μπορεί να απαιτηθεί για κάθε χορήγηση 75 έως 600 mg Xolair σε 1 έως 4 ενέσεις. Οι
ασθενείς με IgE χαμηλότερη από 76 IU/ml έχουν μικρότερη πιθανότητα να ωφεληθούν (βλ. παράγραφο 5.1). Οι συνταγογραφούντες ιατροί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ενήλικες
και έφηβοι ασθενείς με IgE χαμηλότερη από 76 IU/ml και τα παιδιά (6 εώς <12 ετών) με IgE χαμηλότερη από 200 IU/ml παρουσιάζουν σαφή in vitro αντιδραστικότητα (RAST) σε ένα
χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο πριν την έναρξη της θεραπείας. Βλέπε τον Πίνακα 1 για το διάγραμμα μετατροπής και τους Πίνακες 2 και 3 για τα διαγράμματα καθορισμού
της δόσης σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά (6 έως <12 ετών). Σε ασθενείς, των οποίων τα επίπεδα IgE της βασικής τιμής αναφοράς ή το σωματικό βάρος σε kg είναι εκτός των
ορίων του δοσολογικού πίνακα, δεν πρέπει να χορηγείται Xolair. Η συνιστώμενη μέγιστη δόση είναι 600 mg omalizumab κάθε δύο εβδομάδες.
Πίνακας 1: Μετατροπή από τη δόση σε αριθμό συριγγών, αριθμό ενέσεων και συνολικό όγκο σε κάθε χορήγηση
Δόση (mg)
Αριθμός συριγγών
Αριθμός ενέσεων
Συνολικός ενέσιμος όγκος (ml)
75 mg
150 mg
75
1
0
1
0,5
150
0
1
1
1,0
225
1
1
2
1,5
300
0
2
2
2,0
375
1
2
3
2,5
450
0
3
3
3,0
525
1
3
4
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Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα

Συχνότητα

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Πολύ συχνές Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος
Συχνές
Όχι συχνές

Ανεπιθύμητη ενέργεια

Ερπητική λοίμωξη του στόματος
Καντιντίαση του στόματος
Τριχοφυτία των ποδιών
Εξωτερική ωτίτιδα

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού
συστήματος

Όχι συχνές

Ουδετεροπενία

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

Σπάνιες

Αναφυλακτικές αντιδράσεις

Οφθαλμικές διαταραχές

Όχι συχνές

Επιπεφυκίτιδα

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του
θώρακα και του μεσοθωράκιου

Συχνές

Ρινόρροια

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος

Συχνές

Διάρροια

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Όχι συχνές

Κνίδωση

Ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες (φάσης III) σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα και
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα οι οποίοι εκτέθηκαν σε 300 mg, 150 mg, 75 mg ή εικονικό φάρμακο για θεραπεία διάρκειας έως 12
εβδομάδων (ψωρίαση) ή 16 εβδομάδες (ΨA και AΣ)
1)

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Λοιμώξεις Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών
μελετών στην ψωρίαση κατά πλάκας (συνολικά 1.382 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με Cosentyx και 694 ασθενείς έλαβαν
θεραπεία με εικονικό φάρμακο επί έως και 12 εβδομάδες), αναφέρθηκαν λοιμώξεις στο 28,7% των ασθενών υπό θεραπεία
με Cosentyx συγκριτικά με το 18,9% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Η πλειοψηφία των λοιμώξεων ήταν
μη σοβαρές και ήπιας έως μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, όπως ρινοφαρυγγίτιδα, οι
οποίες δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σημειώθηκε αύξηση των καντιντιάσεων των βλεννογόνων ή του δέρματος,
συμβατή με τον μηχανισμό δράσης, αλλά τα περιστατικά ήταν ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, μη σοβαρά, ανταποκρινόμενα
στην καθιερωμένη θεραπεία και δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σοβαρές λοιμώξεις παρατηρήθηκαν στο 0,14% των
ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx και στο 0,3% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο 4.4).
Καθ’ όλη την περίοδο θεραπείας (συνολικά 3.430 ασθενείς υπό θεραπεία με Cosentyx επί έως και 52 εβδομάδες για την
πλειοψηφία των ασθενών), αναφέρθηκαν λοιμώξεις στο 47,5% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx (0,9 ανά έτος παρακολούθησης ασθενούς). Σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 1,2% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx (0,015 ανά
έτος παρακολούθησης ασθενούς). Τα ποσοστά λοιμώξεων που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στις μελέτες της ψωρίασης.
Ουδετεροπενία Στις κλινικές μελέτες φάσης 3 της ψωρίασης, παρατηρήθηκε ουδετεροπενία πιο συχνά με το secukinumab
απ’ ότι με το εικονικό φάρμακο, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν ήπιες, παροδικές και αναστρέψιμες. Ουδετεροπενία
<1,0 0,5x109/l (CTCAE Βαθμού 3) αναφέρθηκε σε 18 από τους 3.430 (0,5%) ασθενείς υπό secukinumab, χωρίς δοσολογική
και χρονική συσχέτιση με λοιμώξεις στις 15 από τις 18 περιπτώσεις. Δεν υπήρξαν αναφορές περιπτώσεων πιο σοβαρής ουδετεροπενίας. Μη-σοβαρές λοιμώξεις με συνήθη ανταπόκριση στην καθιερωμένη θεραπεία που δεν έχρηζαν διακοπής του
Cosentyx αναφέρθηκαν στις υπόλοιπες 3 περιπτώσεις. Η συχνότητα της ουδετεροπενίας στην ψωριασική αρθρίτιδα και την
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι παρόμοια με εκείνη της ψωρίασης. Αναφέρθηκαν σπάνιες περιπτώσεις ουδετεροπενίας
<0,5x109/l (CTCAE Βαθμού 4). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Στις κλινικές μελέτες, παρατηρήθηκαν κνίδωση και σπάνιες
περιπτώσεις αναφυλακτικής αντίδρασης στο Cosentyx (βλ. επίσης παράγραφο 4.4). Ανοσογονικότητα Στις κλινικές μελέτες
της ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, λιγότερο από 1% των ασθενών υπό
θεραπεία με Cosentyx ανέπτυξε αντισώματα έναντι του secukinumab κατά τη θεραπεία διάρκειας έως και 52 εβδομάδων.
Περίπου τα μισά από τα σχετιζόμενα με τη θεραπεία αντισώματα κατά του φαρμάκου ήταν εξουδετερωτικά, αλλά αυτό δεν
σχετίστηκε με απώλεια της αποτελεσματικότητας ή με φαρμακοκινητικές ανωμαλίες. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.
gr 4.9 Υπερδοσολογία Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας στις κλινικές μελέτες. Δόσεις έως και 30 mg/kg
(περίπου 2.000 έως 3.000 mg) έχουν χορηγηθεί ενδοφλεβίως στις κλινικές μελέτες χωρίς δοσοπεριοριστική τοξικότητα. Σε
περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για σημεία ή συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και άμεση έναρξη κατάλληλης συμπτωματικής θεραπείας. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Τρεχαλόζη διϋδρική L ιστιδίνη L ιστιδίνη υδροχλωρική μονοϋδρική L μεθειονίνη Πολυσορβικό 80 Ύδωρ για ενέσιμα 6.2
Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται
με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 18 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε τις πένες στην αρχική συσκευασία για να προστατεύονται
από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Το Cosentyx διατίθεται σε προγεμισμένη σύριγγα μίας χρήσεως τοποθετημένη σε πένα τριγωνικού σχήματος με διαφανές παράθυρο και ετικέτα (πένα SensoReady). Η προγεμισμένη σύριγγα στο
εσωτερικό της πένας είναι μια γυάλινη σύριγγα του 1 ml με ελαστική κεφαλή εμβόλου επικαλυμμένη με FluroTec, βελόνα
27G x ½″ και σκληρό κάλυμμα βελόνας από ελαστικό στυρολίου βουταδιενίου. Το Cosentyx διατίθεται σε μονές συσκευασίες
που περιέχουν 1 ή 2 προγεμισμένες πένες και σε πολυσυσκευασίες που περιέχουν 6 (3 συσκευασίες των 2) προγεμισμένες
πένες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Το
Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα διατίθεται σε προγεμισμένη πένα μίας χρήσης για ατομική χρήση. Μην ανακινείτε ή καταψύχετε την πένα. Η πένα πρέπει να βγαίνει από το ψυγείο 20 λεπτά πριν από την ένεση προκειμένου να έλθει σε θερμοκρασία
δωματίου. Πριν από τη χρήση συνιστάται ο οπτικός έλεγχος της προγεμισμένης πένας Το υγρό πρέπει να είναι διαυγές. Το
χρώμα του μπορεί να κυμαίνεται από άχρωμο σε ελαφρώς κίτρινο. Μπορεί να δείτε μία μικρή φυσαλίδα αέρα, κάτι που είναι
φυσιολογικό. Να μην χρησιμοποιείται εάν το υγρό περιέχει ευδιάκριτα σωματίδια, είναι θολό ή ευκρινώς καφέ. Λεπτομερείς
οδηγίες σχετικά με τη χρήση παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR United Kingdom 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/14/980/004 EU/1/14/980/005 EU/1/14/980/007 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 15.01.2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 01.04.2016 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://
www.ema.europa.eu ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ Cosentyx INJ.SOL PF.P 150mg/1ml BTX2 PF.PENX1ml Ν.Τ. 967,47€ Λ.Τ. 1.197,61€
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο
και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου
πένας 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 150 mg secukinumab*
σε 1 ml. *Το secukinumab είναι ένα ανασυνδυασμένο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα εκλεκτικό για την ιντερλευκίνη 17A. Το secukinumab ανήκει στην IgG1/κ κατηγορία και παράγεται σε κύτταρα Ωοθηκών Κινεζικού Κρικητού (CHO). Για
τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη
συσκευή τύπου πένας (πένα SensoReady) Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Ψωρίαση κατά πλάκας Το Cosentyx ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. Ψωριασική αρθρίτιδα Το
Cosentyx, σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής
αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς όταν η ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με τροποποιητικό της νόσου αντιρευματικό
φάρμακο (DMARD) δεν ήταν επαρκής (βλ. παράγραφο 5.1). Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Το Cosentyx ενδείκνυται για τη
θεραπεία της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στη συμβατική θεραπεία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το Cosentyx προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη διάγνωση και τη θεραπεία των νοσημάτων για τα οποία ενδείκνυται το Cosentyx. Δοσολογία
Ψωρίαση κατά πλάκας Η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg secukinumab με υποδόρια ένεση με αρχική χορήγηση της δόσης
τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη από μηνιαία δόση συντήρησης με έναρξη την Εβδομάδα 4. Η κάθε δόση των 300
mg χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg. Ψωριασική αρθρίτιδα Για τους ασθενείς με συνυπάρχουσα μέτρια έως
σοβαρή ψωσίαση κατά πλάκας ή που έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση σε αντι-TNFα (ΙR), η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg με
υποδόρια ένεση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη από μηνιαία δοσολογία συντήρησης που
ξεκινάει την Εβδομάδα 4. Κάθε δόση των 300 mg χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg. Για τους άλλους ασθενείς, η συνιστώμενη δόση είναι 150 mg με υποδόρια ένεση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0,1,2 και 3, ακολουθούμενη
από δοσολογία συντήρησης με μηνιαία χορήγηση που ξεκινάει την Εβδομάδα 4. Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Η συνιστώμενη δόση είναι 150 mg με υποδόρια ένεση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη από δοσολογία
συντήρησης με μηνιαία χορήγηση που ξεκινάει την Εβδομάδα 4. Για όλες τις παραπάνω ενδείξεις, τα διαθέσιμα δεδομένα
υποδηλώνουν ότι η κλινική ανταπόκριση επιτυγχάνεται συνήθως εντός 16 εβδομάδων θεραπείας. Θα πρέπει να εξετάζεται
το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει ανταπόκριση μετά από θεραπεία έως και
16 εβδομάδων. Ορισμένοι ασθενείς με αρχική μερική ανταπόκριση πιθανόν να εμφανίσουν στη συνέχεια βελτίωση με συνέχιση της θεραπείας πέραν των 16 εβδομάδων. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι ασθενείς (ηλικίας 65 ετών και άνω) Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2). Νεφρική δυσλειτουργία / ηπατική δυσλειτουργία Το Cosentyx δεν έχει μελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπορούν να γίνουν συστάσεις για τη δοσολογία. Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Cosentyx σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Το Cosentyx πρέπει να χορηγείται με υποδόρια ένεση. Εάν είναι εφικτό,
οι περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν ψωρίαση θα πρέπει να αποφεύγονται ως σημεία της ένεσης. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική της υποδόριας ένεσης, οι ασθενείς ενδέχεται να κάνουν μόνοι τους την ένεση του Cosentyx, εάν
ο ιατρός κρίνει ότι αυτό είναι κατάλληλο. Ωστόσο, ο ιατρός θα πρέπει να διασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση των
ασθενών. Οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν οδηγίες ώστε να ενίουν την πλήρη ποσότητα του Cosentyx σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση παρέχονται στο φύλλο
οδηγιών χρήσης. 4.3 Αντενδείξεις Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Κλινικά σημαντική, ενεργός λοίμωξη (π.χ. ενεργός φυματίωση, βλ. παράγραφο 4.4).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Λοιμώξεις Το Cosentyx δυνητικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο των λοιμώξεων. Στις κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί λοιμώξεις σε ασθενείς που λαμβάνουν Cosentyx (βλ. παράγραφο 4.8) Οι περισσότερες από αυτές ήταν ήπιες ή μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, όπως
ρινοφαρυγγίτιδα, και δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σχετιζόμενες με τον μηχανισμό δράσης του Cosentyx, μη-σοβαρές βλεννογονοδερματικές καντιντιασικές λοιμώξεις αναφέρθηκαν πιο συχνά με το secukinumab απ’ ότι με το εικονικό
φάρμακο στις κλινικές μελέτες της ψωρίασης (3,55 ανά 100 έτη ασθενών για το secukinumab 300 mg έναντι 1,00 ανά 100
έτη ασθενών για το εικονικό φάρμακο) (βλ. παράγραφο 4.8). Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης του
Cosentyx σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη ή ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Στους ασθενείς θα πρέπει να δίνονται
οδηγίες να ζητούν ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης σημείων ή συμπτωμάτων που υποδηλώνουν λοίμωξη. Εάν ο
ασθενής αναπτύξει σοβαρή λοίμωξη, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και το Cosentyx δεν θα πρέπει να χορηγείται
μέχρι την αποδρομή της λοίμωξης. Δεν αναφέρθηκε αυξημένη ευαισθησία στη φυματίωση στις κλινικές μελέτες. Ωστόσο, το
Cosentyx δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργό φυματίωση. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης αντι-φυματικής θεραπείας πριν από την έναρξη του Cosentyx στους ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση. Νόσος του
Crohn Απαιτείται προσοχή όταν το Cosentyx συνταγογραφείται σε ασθενείς με νόσο του Crohn καθώς παρατηρήθηκαν
εξάρσεις της νόσου του Crohn, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν σοβαρές, σε κλινικές μελέτες τόσο στην ομάδα του
Cosentyx όσο και στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με Cosentyx και έχουν
νόσο του Crohn θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Στις κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί σπάνιες περιπτώσεις αναφυλακτικών αντιδράσεων σε ασθενείς υπό θεραπεία με Cosentyx. Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης ή άλλων σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, η χορήγηση του Cosentyx πρέπει να διακοπεί αμέσως και να
ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή. Άτομα ευαίσθητα στο Λάτεξ Το αφαιρούμενο καπάκι της προγεμισμένης πένας του Cosentyx
περιέχει ένα παράγωγο του φυσικού ελαστικού λάτεξ. Δεν έχει ανιχνευθεί μέχρι σήμερα φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαιρούμενο καπάκι. Ωστόσο, η χρήση των προγεμισμένων συσκευών τύπου πένας του Cosentyx σε άτομα ευαίσθητα στο λάτεξ
δεν έχει μελετηθεί και επομένως υπάρχει δυνητικός κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Εμβολιασμοί Εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς δεν θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με το
Cosentyx. Οι ασθενείς που λαμβάνουν Cosentyx μπορούν ταυτόχρονα να εμβολιασθούν με εμβόλια αδρανοποιημένων ή μη
ζώντων μικροοργανισμών. Σε μία μελέτη, μετά από εμβολιασμούς με μηνιγγιτιδόκοκκο (meningococcal) και με αδρανοποιημένο ιό γρίπης (influenza), παρόμοια ποσοστά υγιών εθελοντών είτε υπό θεραπεία με 150 mg secukinumab είτε υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο ανέπτυξαν επαρκή ανοσολογική απάντηση με τουλάχιστον τετραπλασιασμό των τίτλων αντισωμάτων κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου και της γρίπης. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι το Cosentyx δεν καταστέλλει τη χυμική
ανοσολογική απάντηση στα εμβόλια του μηνιγγιτιδόκοκκου και της γρίπης. Ταυτόχρονη ανοσοκατασταλτική θεραπεία Στις
μελέτες της ψωρίασης, δεν έχουν αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Cosentyx σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, ή με φωτοθεραπεία (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν θα πρέπει να χορηγούνται εμβόλια με ζώντες
μικροοργανισμούς ταυτόχρονα με το Cosentyx (βλ. επίσης παράγραφο 4.4). Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων σε ανθρώπους. Δεν υπάρχει άμεση απόδειξη για τον ρόλο της IL 17A στην έκφραση των ενζύμων του CYP450. Η
σύνθεση κάποιων ενζύμων του CYP450 καταστέλλεται από τα αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών κατά τη διάρκεια χρόνιας
φλεγμονής. Επομένως, οι αντι-φλεγμονώδεις θεραπείες, όπως ο αναστολέας της IL 17A secukinumab, ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξομάλυνση των επιπέδων CYP450 με επακόλουθη χαμηλότερη έκθεση στα συγχορηγούμενα φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω του CYP450. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η κλινικά σημαντική επίδραση στα υποστρώματα του
CYP450 με στενό θεραπευτικό εύρος, η δόση των οποίων εξατομικεύεται (π.χ. βαρφαρίνη). Κατά την έναρξη της θεραπείας
του secukinumab σε ασθενείς που ακολουθούν αγωγή με φαρμακευτικά προϊόντα τέτοιου τύπου, θα πρέπει να εξετάζεται
το ενδεχόμενο παρακολούθησης της θεραπείας. Δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση όταν το Cosentyx συγχορηγήθηκε με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) και/ή κορτικοστεροειδή στις μελέτες των αρθρίτιδων (περιλαμβάνουν ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να χρησιμοποιούν μια αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της
θεραπείας και για τουλάχιστον 20 εβδομάδες μετά τη θεραπεία. Εγκυμοσύνη Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση
του secukinumab σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμμεση τοξικότητα στην εγκυμοσύνη, την
ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή την μεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3). Σαν προληπτικό μέτρο, είναι προτιμητέο να αποφεύγεται η χρήση του Cosentyx κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το
secukinumab απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Οι ανοσοσφαιρίνες απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα και δεν είναι γνωστό εάν το secukinumab απορροφάται συστηματικά μετά από κατάποση. Λόγω των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών από
το secukinumab στα θηλάζοντα βρέφη, πρέπει να αποφασισθεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός κατά τη διάρκεια της θεραπείας
και έως 20 εβδομάδες μετά τη θεραπεία ή αν θα διακοπεί η θεραπεία με Cosentyx, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας με Cosentyx για την γυναίκα. Γονιμότητα Η επίδραση του secukinumab
στην ανθρώπινη γονιμότητα δεν έχει αξιολογηθεί. Οι μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις στη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το
Cosentyx δεν ασκεί καμία ή αμελητέα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Συνολικά 6.804 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Cosentyx σε τυφλοποιημένες και
ανοιχτού σχεδιασμού μελέτες σε διάφορες ενδείξεις (ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα). Από αυτούς, 3.671 ασθενείς εκτέθηκαν στο Cosentyx επί τουλάχιστον ένα έτος,
αντιπροσωπεύοντας έκθεση 6.450 ετών ασθενών. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην ψωρίαση κατά πλάκας Τέσσερις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά πλάκας ομαδοποιήθηκαν προκειμένου να αξιολογηθεί η
ασφάλεια του Cosentyx σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο επί έως και 12 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας.

Συνολικά, αξιολογήθηκαν 2.076 ασθενείς (692 ασθενείς σε 150 mg, 690 ασθενείς σε 300 mg και 694 ασθενείς σε εικονικό
φάρμακο). Οι συχνότερα αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού (συχνότερα ρινοφαρυγγίτιδα, ρινίτιδα). Τα περισσότερα συμβάντα ήταν ήπια ή μέτριας σοβαρότητας. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην
ψωριασική αρθρίτιδα Το Cosentyx μελετήθηκε σε δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες στην ψωριασική αρθρίτιδα
με 1.003 ασθενείς (703 ασθενείς σε Cosentyx και 300 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο) για συνολική έκθεση 1.061 ετών-ασθενών έκθεσης στη μελέτη (διάμεση διάρκεια έκθεσης για τους ασθενείς υπό θεραπεία με secukinumab: 456 ημέρες στη Mελέτη ΨA 1 και 245 ημέρες στη Μελέτη ΨA 2). Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με ψωριασική αρθίτιδα υπό θεραπεία με Cosentyx είναι συνεπές με το προφίλ ασφάλειας στην ψωρίαση. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Το Cosentyx μελετήθηκε σε δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα με 590 ασθενείς (394 ασθενείς σε Cosentyx και 196 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο) για συνολικά 755
έτη-ασθενών έκθεσης στη μελέτη (διάμεση διάρκεια έκθεσης για τους ασθενείς υπό θεραπεία με secukinumab: 469 ημέρες
στη Μελέτη AΣ 1και 460 ημέρες στη Μελέτη AΣ 2). Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα υπό θεραπεία με Cosentyx είναι συνεπές με το προφίλ ασφάλειας στην ψωρίαση. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τις κλινικές μελέτες στην ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα
και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιτδα (Πίνακας 1) αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σύμφωνα με το
MedDRA. Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατατάσσονται ανά συχνότητα, με πρώτες
τις πιο συχνές αντιδράσεις. Σε κάθε κατηγορία συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται με σειρά φθίνουσας
βαρύτητας. Επιπλέον, η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000).
Πίνακας 1 Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες1)
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τακρόλιμους μονοϋδρική (0,03% & 0,1% αλοιφή)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Protopic και 0,03% και 0,1% αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής Protopic 0,03% περιέχει 0,3 mg τακρόλιμους ως τακρόλιμους μονοϋδρική (0,03% και 1g αλοιφής Protopic 0,1% περιέχει 1,0 mg τακρόλιμους ως τακρόλιμους μονοϋδρική (0,1%). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Αλοιφή Αλοιφή λευκή έως ελαφρά κιτρινωπή. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1
Θεραπευτικές ενδείξεις Η αλοιφή Protopic 0,03% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες, εφήβους και
παιδιά από την ηλικία των 2 ετών. Η αλοιφή Protopic 0,1% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και
εφήβους (ηλικίας 16 ετών και άνω). Θεραπεία υποτροπών Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας 16 ετών και
άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε ενήλικες που δεν απαντούν ικανοποιητικά ή δεν ανέχονται συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστεροειδή. Παιδιά (ηλικίας 2 ετών και άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε
παιδιά τα οποία δεν απάντησαν ικανοποιητικά σε συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστεροειδή. Συντηρητική θεραπεία Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς ατοπικής δερματίτιδας για την
αποφυγή των υποτροπών και για την επιμήκυνση των διαστημάτων μεταξύ των υποτροπών σε
ασθενείς που βιώνουν συχνές υποτροπές της νόσου (δηλ. εμφάνιση 4 ή περισσότερες φορές ανά
έτος) και οι οποίοι είχαν μία αρχική ανταπόκριση σε 6 εβδομάδες μέγιστης διάρκειας θεραπείας
εφαρμογής της αλοιφής δύο φορές ημερησίως (πλήρης ίαση των περιοχών, σχεδόν ή ήπια επιρροή).
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στις μακρολίδες γενικώς ή σε κάποιο από τα
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
κατά τη χρήση Κατά τη διάρκεια της χρήσης της αλοιφής Protopic πρέπει να ελαχιστοποιείται η έκθεση του δέρματος στο ηλιακό φως και να αποφεύγεται η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) από
solarium, η θεραπεία με UVB ή UVA σε συνδυασμό με ψωραλένια (PUVA), (βλέπε παράγραφο 5.3). Οι
ιατροί πρέπει να δίνουν στους ασθενείς τους οδηγίες για τις κατάλληλες μεθόδους προστασίας από
τον ήλιο, όπως ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στον ήλιο, χρήση προστατευτικού προϊόντος από τον ήλιο και κάλυψη του δέρματος με κατάλληλο ύφασμα. Η αλοιφή Protopic δεν πρέπει να
εφαρμόζεται σε βλάβες που θεωρούνται δυνητικά κακοήθεις ή προκακοήθεις. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε νέας αλλαγής διαφορετικής από προηγούμενο έκζεμα στην περιοχή της θεραπείας, θα πρέπει να ελέγχεται από τον ιατρό. Η χρήση της αλοιφής τακρόλιμους δεν συνιστάται σε ασθενείς με
ανωμαλία του δερματικού φραγμού, όπως το σύνδρομο Netherton, η πλακώδης ιχθύωση, η γενικευμένη ερυθροδερμία ή η δερματική νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή. Αυτές οι δερματοπάθειες ενδέχεται να αυξήσουν τη συστηματική απορρόφηση της τακρόλιμους. Δεν συνιστάται ούτε η
από του στόματος χρήση της τακρόλιμους για την αντιμετώπιση αυτών των δερματοπαθειών. Σε
άτομα με αυτές τις παθήσεις, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αυξημένων επιπέδων της τακρόλιμους
στο αίμα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Πρέπει να δίδεται προσοχή εάν το Protopic εφαρμόζεται σε ασθενείς με εκτεταμένη δερματική βλάβη για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ιδιαίτερα σε
παιδιά (βλέπε παράγραφο 4.2). Οι ασθενείς, ιδιαίτερα οι παιδιατρικοί ασθενείς, πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Protopic σε σχέση με την ανταπόκρισή στη θεραπεία και τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυτή. Μετά από 12 μήνες η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει αναστολή της θεραπείας με Protopic στους παιδιατρικούς ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.2). Σε
μακροχρόνια θεραπεία (δηλαδή, πέρα της περιόδου κάποιων ετών), είναι άγνωστη η πιθανότητα για
Κατηγορία
οργάνου συστήματος

Όχι συχνές
≥1/1000, <1/100

Συχνές
≥1/100, <1/10

Πολύ συχνές
≥1/10

Τοπική δερματική λοίμωξη ανεξαρτήτως συγκεκριμένης αιτιολογίας
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων: Ερπητικό έκζεμα, Θυλακίτιδα,
Απλός έρπης, Λοίμωξη από ιό έρπητα, Ανεμευλογιοειδές, εξάνθημα Kaposi*

Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις
Διαταραχές του
μεταβολισμού και της θρέψης

Μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση ταδιαθέσιμα δεδομένα)
Οφθαλμική
λοίμωξη από ιό έρπητα*

Μη ανοχή στην αλκοόλη
(ερυθρίαση του προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών)

Διαταραχές του
νευρικού συστήματος
Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού χορήγησης

τοπική ανοσοκαταστολή (με πιθανή συνέπεια λοιμώξεις ή δερματικές κακοήθειες) (βλέπε παράγραφο 5.1). Το Protopic περιέχει τη δραστική ουσία τακρόλιμους, έναν αναστολέα καλσινευρίνης. Σε
μεταμοσχευθέντες ασθενείς, η παρατεταμένη συστηματική έκθεση σε έντονη ανοσοκαταστολή
μετά από συστηματική χορήγηση αναστολέων καλσινευρίνης έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης λεμφωμάτων και δερματικών κακοηθειών. Σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τακρόλιμους, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερματικών λεμφωμάτων (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρκίνων του δέρματος (βλέπε παράγραφο 4.8). Το Protopic δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με 5 κληρονομική ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια ή σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία που προκαλεί ανοσοκαταστολή. Ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα που υποβλήθηκαν σε αγωγή με Protopic δεν βρέθηκαν
να έχουν σημαντικά επίπεδα συστηματικής τακρόλιμους. Η λεμφαδενοπάθεια δεν αναφέρθηκε συχνά (0,8%) σε κλινικές μελέτες. Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές σχετίζονταν με λοιμώξεις
(δερματικές, του αναπνευστικού συστήματος, οδοντικές) και αποκαθίστανται με κατάλληλη αγωγή
με αντιβιοτικό. Οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία (π.χ.
συστηματική θεραπεία με τακρόλιμους) κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν λέμφωμα, γι’
αυτό οι ασθενείς που λαμβάνουν Protopic και που έχουν εμφανίσει λεμφαδενοπάθεια πρέπει να
παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι αποκαταστάθηκε η λεμφαδενοπάθεια. Η λεμφαδενοπάθεια που υφίσταται κατά την έναρξη της θεραπείας πρέπει να ερευνάται και να τίθεται υπό παρακολούθηση. Σε περίπτωση επίμονης λεμφαδενοπάθειας, πρέπει να ερευνηθεί η αιτιολογία της λεμφαδενοπάθειας. Η διακοπή της θεραπείας με Protopic πρέπει να εξετάζεται εάν δεν υπάρχει σαφής αιτιολογία για τη λεμφαδενοπάθεια ή εάν εμφανισθεί οξεία λοιμώδης μονοπυρήνωση. Δεν έχει ακόμη
αποδειχθεί η επίδραση της θεραπείας με αλοιφή Protopic στην ανάπτυξη του ανοσολογικού συστήματος των παιδιών ηλικίας κάτω των 2 ετών (βλέπε παράγραφο 4.1). Δεν έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της αλοιφής Protopic στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας επιπλεγμένης με δευτεροπαθείς μικροβιακές λοιμώξεις. Πριν την έναρξη της θεραπείας με αλοιφή Protopic,
οι λοιμώξεις στις υπό θεραπεία περιοχές πρέπει να ιώνται. Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα έχουν
προδιάθεση στις δευτεροπαθείς επιπολής δερματικές λοιμώξεις. Η θεραπεία με Protopic μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο θυλακίτιδας και λοιμώξεων από ιό έρπητα (δερματίτιδα από ιό απλού έρπητα
[ερπητικό έκζεμα], απλός έρπης [επιχείλιος έρπης], ανεμευλογιοειδές εξάνθημα Kaposi) (βλέπε παράγραφο 4.8). Παρουσία των λοιμώξεων αυτών, πρέπει να αξιολογηθεί η σχέση κινδύνου/οφέλους
από τη χρήση του Protopic. Μαλακτικές ουσίες δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο ίδιο μέρος μέσα σε
2 ώρες από την εφαρμογή της αλοιφής Protopic. Δεν έχει αξιολογηθεί η ταυτόχρονη χρήση με άλλα
τοπικά σκευάσματα. Δεν υπάρχει εμπειρία για την ταυτόχρονη χρήση με στεροειδή για συστηματική
δράση ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή
με τα μάτια και τους βλεννογόνους. Εάν τυχαία εφαρμοσθεί στις περιοχές αυτές, η αλοιφή πρέπει να
σκουπισθεί τελείως και/ή να ξεπλυθεί με νερό. Δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς η χρήση της αλοιφής
Protopic υπό κλειστή επίδεση. Δεν συνιστάται η κλειστή επίδεση. Όπως ισχύει για κάθε τοπικό φαρμακευτικό προϊόν, οι ασθενείς πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την εφαρμογή, όταν δεν πρόκειται να γίνει θεραπεία στα χέρια. H τακρόλιμους μεταβολίζεται ευρέως στο ήπαρ και παρ’ όλο που οι
συγκεντρώσεις στο αίμα είναι χαμηλές μετά από τοπική εφαρμογή, η αλοιφή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 5.2). 4.8 Ανεπιθύμητες
ενέργειες Σε κλινικές μελέτες στο 50% περίπου των ασθενών εμφανίσθηκε κάποιου τύπου ερεθισμός του δέρματος ως ανεπιθύμητη ενέργεια στο σημείο εφαρμογής. Πολύ συχνά εμφανίσθηκαν
αίσθημα καύσου και κνησμός συνήθως ελαφράς ή μέτριας βαρύτητας που υποχώρησαν σε μία
εβδομάδα από την έναρξη της θεραπείας. Το ερύθημα υπήρξε συχνός ερεθισμός του δέρματος. Αίσθημα θερμότητας, πόνος, παραισθησία και εξάνθημα στη θέση εφαρμογής παρατηρήθηκαν επίσης συχνά. Η μη ανοχή στην αλκοόλη (ερυθρότητα προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από
κατανάλωση αλκοολούχου ποτού) ήταν συχνή. Οι ασθενείς μπορεί να εκτεθούν σε αυξημένο κίνδυνο θυλακίτιδας, ακμής και λοιμώξεων από ιό έρπητα. Αναφέρονται παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες ανά κατηγορία οργάνου συστήματος που ενδεχομένως σχετίζονται με τη θεραπεία. Οι συχνότητες καθορίζονται ως πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100, < 1/10) όχι συχνές (≥ 1/1.000, < 1/100).
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Παραισθησίες και δυσαισθησίες
(υπεραισθησία, αίσθημα καύσου)
Κνησμός
Αίσθημα καύσου, κνησμός,
στη θέση εφαρμογής

Ακμή*

Αίσθημα θερμότητας, ερύθημα, πόνος,
ερεθισμός, παραισθησία, εξάνθημα, στη θέση εφαρμογής

Εξετάσεις

Ροδόχρους ακμή*
Φακίδες*
Οίδημα στη θέση εφαρμογής*
Αύξηση του επιπέδου του φαρμάκου* (βλέπε παράγραφο 4.4)

* Η ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρθηκε κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία
Μετά από την κυκλοφορία Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερματικών λεμφωμάτων (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρκίνων του δέρματος, σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τακρόλιμους (βλέπε παράγραφο 4.4).
Συντηρητική θεραπεία Σε μία μελέτη συντηρητικής θεραπείας (δις εβδομαδιαίως) σε παιδιά με ήπια
έως βαριά ατοπική δερματίτιδα οι ακόλουθες επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν
σε πιο συχνή εμφάνιση από το εικονικό φάρμακο: μολυσματικό κηρίον (7,7%) και λοιμώξεις στο σημείο εφαρμογής (6,4% σε παιδιά και 6,3% σε ενήλικες). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση
της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 28/02/2002 Ημερομηνία ανανέωσης: 20/11/2006
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 16/6/2016
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

Bοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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UltrAlIFt

HYAlUroNIC SIlK toUCH SUNSCreeN

η νέα σειρά αντιγήρανσης
uLTRALIFT της FROIKA,
έχει ως στόχο να καλύψει πλήρως τις σύγχρονες
ανάγκες των γυναικών για
άμεσα αποτελέσματα &
έντονη αντιγηραντική δράση που διαρκεί.
Ο καινοτόμος συνδυασμός X-PRESSIN,
SuBERIN 3D, Υαλουρονικού Οξέος, Edelweiss
και των υπολοίπων δραστικών συστατικών δρα
παράλληλα σε όλα τα σημεία της γήρανσης επαναδομώντας την δερμοεπιδερμική συνοχή, υπεύθυνη για την απώλεια σύσφιξης.
Έτσι, προσφέρει αύξηση της πυκνότητας και επανόρθωση των ρυτίδων, δίνοντας στην ώριμη επιδερμίδα ορατό & άμεσο αποτέλεσμα lifting.

τα προϊόντα της σειράς FROΪKA HYALuRONIC SILKTOuCH
SuNSCREEN παρέχουν αντιηλιακή προστασία με ταυτόχρονο αντιρυτιδικό αποτέλεσμα αφού
οι ρυτίδες, οι ατέλειες και
σημάδια ακμής γίνονται λιγότερο ορατά. Έχουν σχεδιαστεί με τη νέα τεχνολογία SILK TOuCH 3ης γενιάς σε συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ, η οποία
παρέχει νέες υφές χωρίς λιπαρότητα και μεταξένιο ματ αποτέλεσμα στο δέρμα. Παρέχουν πρωτοβάθμια αντιηλιακή προστασία ευρέος φάσματος uVA & uVB, ενώ σε δεύτερο στάδιο
λόγω της ευεργετικής δράσης της Indanone και των υπολοίπων
αντιοξειδωτικών μορίων παρέχουν πολυδύναμη προστασία εσωτερικά του δέρματος. σε συνδυασμό με την προσθήκη υαλουρονικού οξέος τα FROΪKA HYALuRONIC SILKTOuCH SuNSCREEN
καθίστανται ιδανικά για την καθημερινή ενυδάτωση, την φροντίδα και την εξυγίανση του δέρματος.

Ορατό Μόνιμο Lifting - Αντιγήρανση - Σύσφιξη Επανόρθωση Ρυτίδων - Ανόρθωση περιγράμματος
προσώπου

Αντιηλιακή προστασία μεε αντιγηραντική δράση και
αντιρυτιδικό αποτέλεσμα
Μη λιπαρές υφές με μεταξένιο ματ αποτέλεσμα

τα προϊόντα της σειράς είναι τα εξής:

τα προϊόντα της σειράς είναι τα εξής:
ULTRA LIFT
CREAM RICH

κρέμα σύσφιξης ημέρας και νύχτας για Ξηρά &
Άτονα δέρματα με ενισχυμένη λιπαρή φάση

ULTRA LIFT
CREAM LIGHT

κρέμα σύσφιξης ημέρας και νύχτας για κανονικά,
Λιπαρά & μικτά δέρματα με ελαφριά ματ υφή

ULTRA LIFT SERUM

ορός lifting άμεσης σύσφιξης

ULTRA LIFT EYES

Lifting περιγράμματος ματιών

HYALURONIC SILK TOUCH
SPF 50+

Νέας γενιάς αντιηλιακό μεταξένιας υφής
με πολύ υψηλή προστασία

HYALURONIC SILK TOUCH
SPF 50+ TINTED

Νέας γενιάς έγχρωμο-καλυπτικό αντιηλιακό μεταξένιας υφής με πολύ υψηλή
προστασία

HYALURONIC SILK TOUCH
SPF 50+ ANTISPOT

Νέας γενιάς λευκαντικό αντιηλιακό μεταξένιας υφής, με πολύ υψηλή προστασία ενισχυμένο με Βιταμίνη C

HYALURONIC SILK TOUCH
SPF 30

Νέας γενιάς αντιηλιακό μεταξένιας υφής
με υψηλή προστασία

SW-PrP

K-FIll

Νέα μέθοδος αισθητικής ιατρικής, με σύστημα κλειστού κυκλώματος μονού σωλήνα,
με πολλαπλή δράση ως προς την αναζωογόνηση των ιστών του δέρματος και απόλυτη ασφάλεια από κινδύνους επιμολύνσεων.
Πραγματοποιεί διέγερση της παραγωγής
του κολλαγόνου, της επούλωσης και της ανάπλασης των ιστών με 100% φυσικό τρόπο.
η δράση των αυξητικών παραγόντων έγκειται στην ενεργοποίηση των βλαστοκυττάρων
με σκοπό τη γρηγορότερη διαδικασία επούλωσης και αναγέννησής τους.
Παράγει αποδεδειγμένα 5,5 έως 7,5 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση αιμοπεταλίων από τα φυσιο-λογικά επίπεδα.

η ιδιαιτερότητα και το σημαντικό πλεονέκτημα των νέων αυτών Fillers, είναι η μεγαλύτερη
ελαστι-κότητα και η ικανότητά τους να ακολουθούν τις κινήσεις του προσώπου. μεγαλύτερη φυσικότητα στο αποτέλεσμα χωρίς να αλλοιώνουν την εκφραστικότητα.
Παράλληλα ο παράγοντας δημιουργίας διασταυρωμένων δεσμών (cross-linking agent)
τελευταίας γενιάς, εγγυάται την υψηλή καθαρότητα και την απουσία παρενεργειών.

Νέα μέθοδος
αισθητικής ιατρικής

• Άμεσα αποτελέσματα σε θεραπείες:
• ανάπλασης - ρυτίδες
• τριχόπτωσης
• σημάδια ακμής και ουλές
• Χαλάρωσης
• Φωτογήρανσης

Filler υαλουρονιικού οξέως
νέας γενιάς

Χαρακτηριστικά :
• K-Fill Strong: μονοφασικό τζελ από υαλουρονικό οξύ διασταυρωμένων δεσμών (30mg / ml HA).
• δρα στις βαθιές ρυτίδες και το χαλαρωμένο δέρμα.
• ιδανικό για όγκο στα ζυγωματικά και ισχυρή αύξηση των χειλέων.
• K-Fill Medium: μονοφασικό τζελ από υαλουρονικό οξύ διασταυρωμένων δεσμών (25mg / ml HA).
• δρα στις ρηχές και μέτριες ρυτίδες και το χαλαρωμένο δέρμα.
• ιδανικό για το περίγραμμα των χειλέων.
• τα μόνα με τα χαμηλότερα επίπεδα ενδοτοξίνης (βάσει των νέων προδιαγραφών της EU)
• Πιστοποίηση CE 0373.
τηλ.: 210 29 10 061, email:info@medicontec.com, www.medicontec.com
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Fagron Advanced Derma Convenience
Packs DCN, CZV και SrNAV
Εξατομικευμένες λύσεις για τη θεραπεία της ψωρίασης

τα Fagron Advanced Derma
Convenience Pack DCN, CZV
και SRNAV (πακέτα γαληνικής
παρασκευής) είναι ένας γρήγορος,
ασφαλής και εύκολος τρόπος
παρασκευής εξατομικευμένων
γαληνικών φαρμάκων για τη
θε ραπεία της ψωρίασης με
ακρίβεια και ασφάλεια.
To Fagron Advanced Derma
Convenience Pack DC N
περιλαμβάνει προζυγισμένη
Dithranol 1%, προζυγισμένο Coal
tar solution 1%, προζυγισμένη βάση γαληνικής παρασκευής Nourivan™ Antiox,
τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται σε ασθενή και οδηγίες παρασκευής.
To Fagron Advanced Derma Convenience Pack CZV περιλαμβάνει προζυγισμένο
Coal tar solution 5%, προζυγισμένο Zinc oxide 5%, προζυγισμένη βάση γαληνικής
παρασκευής Versatile™ Rich, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται σε
ασθενή και οδηγίες παρασκευής.
τέλος, τo Fagron Advanced Derma Convenience Pack SRNAV περιλαμβάνει
προζυγισμένο Shea butter 10%, προζυγισμένο Rose hip oil 5%, προζυγισμένη
Nicotinamide 2%, προζυγισμένη All-rac-α-tocopherol 3%, προζυγισμένη βάση
γαληνικής παρασκευής Versatile™, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται
σε ασθενή και οδηγίες παρασκευής. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για
τα προϊόντα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas.
www.fagron.gr

Prostaquinontm

Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας
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latanoprost™

Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας
το Latanoprost (λατανοπρόστη) είναι συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης F2 (PGF2a). το
Latanoprost είναι το καινοτόμο προϊόν της Fagron
που ρυθμίζει τη φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διεγείρει και παρατείνει την αναγεννητική φάση του κύκλου ζωής της τρίχας κατά την
οποία παρατηρείται ενδυνάμωση και ανάπτυξη
της. το Latanoprost Fagron σε συνδυασμό με
τη μινοξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές και ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas,
τηλ:8011142100, 2431083633-5,fax:2431083615,
email: info@fagron.gr
www.fagron.gr

η Prostaquinon™ ασκεί αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση συμβάλλοντας στην αποφυγή της σμίκρυνσης των τριχοθυλακίων. η Prostaquinon™ αναστέλλει την προσταγλανδίνη PGD2 η οποία σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα συνδέεται με την αλωπεκία. η Prostaquinon™ αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα μελετών του τμήματος Έρευνας και ανάπτυξης της Fagron και περιέχεται στο πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack PPE για
τη θεραπεία της αλωπεκίας. το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced
Derma Pack PPE περιέχει προζυγισμένη ποσότητα Prostaquinon®, προζυγισμένη
ποσότητα PEG-40 Hydrogenated castor oil, προζυγισμένη βάση γαληνικής παρασκευής Espumil™ για παρασκευή γαληνικού σκευάσματος σε μορφή αφρού,
τελικό φαρμακευτικό περιέκτη ενεργοποίησης αφρού που διατίθεται σε πελάτη/
ασθενή και οδηγίες παρασκευής. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το
προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas.
www.fagron.gr

iteD: Συνδυασμός Fractional
Pixel rF™ και Impact™
απο τη LIDS MEDICAL

η νέα μέθοδος iTED (impact Trans-Epidermal Delivery)
της εταιρείας Alma Lasers, συνδυάζει τις καινοτόμες τεχνολογίες Fractional Pixel RF™
και Impact™ (τεχνολογία εναλλασσόμενων ακουστικών υπερήχων) για ανάπλαση δέρματος και τη θεραπεία ραβδώσεων, μελάσματος και ουλών. με τη μέθοδο αυτή διοχετεύονται ουσίες στο δέρμα, διαπερνώντας την κερατίνη στιβάδα και την επιδερμίδα για
πιο εντοπισμένη και μακράς διάρκειας δράση. συνεπώς με τη μέθοδο iTED πετυχαίνουμε
εύκολη και άνετη μεταφορά ενεργών συστατικών απευθείας στη στιβάδα της δερμίδας.
Aποκλειστική διάθεση για ελλάδα και κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical ε.Π.ε.
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr
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VIVACe

UltrAFormer III

To VIVACE είναι ένα νέο σύστημα τεχνολογίας κλασματικής ραδιοσυχνότητας (Fractional
Microneedle RF) με μικρο-βελόνες που μεταφέρουν άμεσα θερμότητα στα εν τω βάθει στρώματα του δέρματος με αποτέλεσμα
την αύξηση παραγωγής ενδογενούς κολλαγόνου και ελαστίνης. οι μικρο-βελόνες δημιουργούν πολλές μικροσκοπικές διόδους στα
βαθύτερα στρώματα του δέρματος, διεγείροντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγή ενδογενούς κολλαγόνου. η ραδιοσυχνότητα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες κλασματικής
πήξης στο δέρμα, διευκολύνοντας την διαδικασία φυσικής επούλωσης.
ο συνδυασμός της κλασματικής ραδιοσυχνότητας και των μικρο-βελόνων, καθιστούν
το VIVACE ένα μικρο-επεμβατικό σύστημα
ογκομετρικής αντιγήρανσης, ανώδυνο και χωρίς χρόνο αποθεραπείας. τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά ανεξάρτητα από τον τύπο του δέρματος.

το νέο σύστημα uLTRAFORMER ΙΙΙ είναι το πρώτο σύστημα για θεραπείες αντιγήρανσης προσώπου και σύσφιγξης σώματος βασιζόμενο στην μελετημένη και δοκιμασμένη τεχνολογία ‘Macro and
Micro Focused ultrasound’ (MMFu) ή τεχνολογία μίκρο και μάκρο-εστιασμένων Υπερήχων που
αποτελεί την εξέλιξη της ‘High Intensity Focused
ultrasound’ (HIFu) ή τεχνολογία εστιασμένων
Υπερήχων Υψηλής Έντασης. το ULTRAFORMER ιιι,
επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην τόνωση
των ζυγωματικών, το λίφτινγκ του διπλοσάγονου, τη μείωση των
ρινοπαρειακών και περικογχικών ρυτίδων και μετώπου, βελτίωση
του τόνου του δέρματος καθώς και στη γενικότερη σύσφιγξη και
ανάπλαση στοχευμένων περιοχών του δέρματος του προσώπου.
αντίστοιχα εξαιρετικά αποτελέσματα επιφέρει επίσης και σε όλες τις
περιοχές του σώματος με στόχο τη σύσφιγξη αλλά και τη γενικότερη βελτίωση του περιγράμματος. η μέθοδος MMFU είναι ανώδυνη, απόλυτα μη-επεμβατική, έχει μηδενικό χρόνο αποθεραπείας και επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέψουν στις καθημερινές
τους δραστηριότητες αμέσως.

απο τη LIDS MEDICAL

απο τη LIDS MEDICAL

Aποκλειστική διάθεση για ελλάδα και κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical ε.Π.ε.
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Aποκλειστική διάθεση για ελλάδα και κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical ε.Π.ε.
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

• Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα •

• Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα •

Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα •

Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα• Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα• Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα
ΣΕΛΙΔΑ 69

προσεχή δερματολογικά συνέδρια
2nd INTERNATIONAL
DERMATOLOgY AND
COSMETOLOgY CONgRESS
March 15-18, 2017
Istanbul, Turkey
www.indercos.org
AMWC 2017 - 15th AESTHETIC
& ANTI-AgINg MEDICINE
WORLD CONgRESS
April 6-8, 2017
Monte Carlo, Monaco
www.euromedicom.com
ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Δ.Α.Ε.
«ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΣΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ»
8 απριλίου 2017, αθήνα
www.edae.gr
IMCAS – CHINA 2017
April 14-16, 2017, Shanghai, China
www.imcas.com/en/attend/imcaschina-2017
XII INTERNATIONAL CONgRESS
OF DERMATOLOgY
April 18-22, 2017

Buenos Aires, Argentina
www.icd2017.com.ar
76th SID (SOCIETY FOR
INVESTIgATIVE DERMATOLOgY)
ANNuAL MEETINg
April 26-29, 2017, Oregon, USA
www.sidnet.org
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "Α. ΣΥΓΓΡΟΣ"
28 απριλίου – 1 μαΐου 2017
ευρωπαϊκό Πολιτιστικό κέντρο
δελφών, δελφοί, www.era.gr
ο

14th EADV SPRINg SYMPOSIuM
May 25-28, 2017, Brussels, Belgium
www.eadv.org
4th INTERNATIONAL SuMMIT
ON NAIL DISEASES
June 23-25, 2017
Athens, Greece
www.nail2017.org
13th WORLD CONgRESS
OF PEDIATRIC DERMATOLOgY
July 6-9, 2017
Chicago, USA
www.wcpd2017.com

13th CONgRESS OF THE EADO
May 3-6, 2017
Megaron Athens International
Conference Centre, Greece
www.eado2017.org

9th WORLD CONgRESS
OF MELANOMA
October 18-21, 2017
Brisbane, Australia
www.worldmelanoma2017.com

12th CONgRESS
OF COSMETIC DERMATOLOgY
May 4-6, 2017
Bangaluru, India
www.wcocdbengaluru.com

17th ESPD (EuROPEAN SOCIETY
FOR PEDIATRIC DERMATOLOgY)
Annual Meeting
October 19-21, 2017
Palma de Mallorca, Spain
www.espd.info

3o metekπaiδeytiko
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«δΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ πΑΙδΩΝ»
15-19 ΜΑΪΟΥ 2017

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
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13O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
2-5 Νοεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
www.dermatology2017.gr
ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
31 μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη
www.edae.gr
5th CONgRESS OF DERMOSCOPY
June 14-16, 2018
Thessaloniki, Greece
www.dermoscopy-congress2018.
com

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ IL-17A

ΣΤΗ
ΜΕΤΡΙΑ-ΣΟΒΑΡΗ

Ισχυρό αποτέλεσμα που
διαρκεί με Cosentyx 300mg2
8/10 ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση επιτυγχάνουν
καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα την 16η εβδομάδα1
1. Cosentyx® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάιος 2016
2. Bissonette R. et al. Abstract presented at EADV 2015.

GR1605482647

ΨΩΡΙΑΣΗ
ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ1

συστηματική θεραπεία

από νωρίς

COS_011_ADV_May_2016

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

