
Rifocort
acetato de prednisolona
rifamicina SV sódica
Pomada dermatológica
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FORMA FARMACÊUTICA E
APRESENTAÇÃO
Pomada: bisnagas com 10 g.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO
Cada g contém:
rifamicina SV sódica ........................ 1,5 mg
acetato de prednisolona .................. 5,0 mg
(excipientes: metabissulfito de sódio,
propilenoglicol, ascorbato de sódio,
macrogol).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Conservar em temperatura ambiente (entre
15 - 300C). Proteger da luz.
Prazo de validade: 3 anos.
Não use medicamento com prazo de
validade vencido.
Após aplicação, não se deve cobrir a região
com bandagens oclusivas, pois elas podem
induzir reações adversas.
Siga corretamente as instruções de seu
médico quanto ao emprego do produto; não
interrompendo ou modificando o tratamen-
to sem antes consultá-lo. Informe-o também
se estiver grávida ou amamentando.
Qualquer reação desagradável deve ser
comunicada ao médico.
Podem ocorrer raramente: reações alérgicas
da pele, erupções semelhantes à acne, ardor,
pele seca, crescimento de pelos, diminuição
da pigmentação, irritação, coceira. Se
ocorrer irritação, interrompa o tratamento
e consulte seu médico.
RIFOCORT* não se destina ao uso ocular e
não deve ser usado para tratar micose,
herpes, varicela, vacínia ou lesões de origem
tuberculosa. Informe a seu médico se você
tem ou já teve alergia aos componentes da
fórmula.
"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTI-
DO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECI-
MENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER
PERIGOSO PARA A SAÚDE."

INDICAÇÕES
Complicações infecciosas das dermatites
atópicas e de contato causadas por germes
sensíveis à rifamicina.

PROPRIEDADES
RIFOCORT* é uma associação de um
corticosteróide, a prednisolona, com um
antibiótico, a rifamicina SV.
A intensa atividade da prednisolona, um dos
mais enérgicos agentes antiflogísticos e
antirreacionais entre os glicocorticos-
teróides, destaca-se, simultaneamente, à
atividade da rifamicina como antibiótico
bactericida.
Na ação tópica, quer os germes sejam
Gram-positivos (resistentes ou não à
penicilina), quer Gram-negativos, como as
infecções de etiologia mista, o antibiótico
faz sentir indiferentemente a sua poderosa
atividade sobre os germes infectantes.
A utilização tópica da rifamicina SV tem
especial interesse, pois, contrariamente à
penicilina, não causa reações de sensibiliza-
ção e por ser dotada de particular atividade
nos casos de estafilococcia, onde a
contagiosidade e freqüência são mais acen-
tuadas do que com outros tipos de
bactérias.

CONTRA-INDICAÇÕES
Contra-indicado em lesões da pele de
origem tuberculosa, fúngica, virótica
(herpes simples, vacínia e varicela) e em
pacientes com antecedentes de hiper-
sensibilidade a qualquer um dos
componentes da fórmula. Não se des-
tina ao uso oftalmológico.
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USO DURANTE A GRAVIDEZ E
LACTAÇÃO
Não se estabeleceu a inocuidade do
RIFOCORT* durante a gravidez ou a
lactação. Portanto, não se deve usá-lo
em mulheres grávidas e lactantes a
menos que, a juízo do médico, os bene-
fícios superem os riscos potenciais.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Se ocorrer irritação da pele, deve-se
suspender a aplicação.
O uso prolongado de antibióticos e
corticóides pode produzir superin-
fecção. Em infecções causadas por
estreptococo beta-hemolítico deve-se
comprovar o desaparecimento comple-
to dos germes para evitar complicações.
REAÇÕES ADVERSAS
Em ocasiões muito raras, o uso tópico
de antibióticos e corticosteróides pode
causar reações alérgicas locais,
erupções acneiformes, ardor local,
secura da pele, foliculite, hipertricose,
hipopigmentação, irritação e prurido.
A utilização de bandagens oclusivas
pode induzir às seguintes reações
colaterais: maceração da pele, infecções
secundárias, atrofia dérmica e estrias
atróficas.
As reações citadas regridem esponta-
neamente com a suspensão do trata-
mento.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
3 ou 4 aplicações ao dia nas partes
infectadas.

BU
01

73

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

Data de fabricação, prazo de validade e nº
do lote: vide cartucho.
Farm. Resp.: Dra. Clarice Mitie Sano Yui
CRF-SP nº 5.115
MS - 1.0181.0209

Medley S.A. Indústria Farmacêutica
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP
CNPJ 50.929.710/0001-79
Indústria Brasileira
*Marca registrada por Aventis Pharma Ltda.
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