
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

 
СКІН-КАП
(SKIN-CAP)

Склад:
діюча речовина: pyrithionе zinc;
1 мл шампуню містить цинку піритіонату 10 мг; 
допоміжні речовини: співполімер натрію лаурилсульфату, амід-коко-N і гліколь стеарату, алкіламідобетаїн жирних кислот, натрію лаурилсульфат, диметикон, співполімер 
поліпропіленгліколю і поліетиленгліколю 55-пропіленгліколю олеату, ментол, натрію хлорид, динатрію едетат (трилон Б), вода очищена.
 
Лікарська форма.   Шампунь.
Основні фізико-хімічні властивості: суспензія білого кольору з характерним запахом.
 
Фармакотерапевтична група. 
Дерматологічні засоби. Код АТХ D11A X12.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Препарат має високу антибактеріальну активність проти ряду патогенних мікроорганізмів, таких як стрептококи, стафілококи, синьогнійна і кишкова палички, протей. 
Протигрибкова активність препарату особливо виражена щодо Pytyrosporum ovale та Pytyrosporum orbiculare, які спричиняють запалення та надмірне лущення при лупі, себореї, 
псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.
Спеціальний склад шампуню, що має поверхнево-активні речовини, збільшує антибактеріальну та протигрибкову дію цинку піритіонату, чинить протидію звичайній сапрофітній 
флорі у роговому шарі шкіри голови, допомагає усунути печіння та свербіж. Активований цинку піритіонат, що міститься у шампуні, пригнічує патологічний ріст клітин 
поверхневих шарів шкіри та усуває надмірне лущення при псоріазі, себореї, лупі.
У терапевтичних концентраціях препарат не пригнічує клітини, що нормально функціонують.
Фармакокінетика.
При зовнішньому застосуванні цинку піритіонат депонується у поверхневих (епідермальних) шарах шкіри. Системна абсорбція відбувається повільно. Виявляється в крові у 
слідових кількостях.
 
Клінічні характеристики.
Показання.
Лікування псоріазу, дерматитів волосистої частини голови, свербежу, лупи, жирної та сухої себореї.
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.
 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Скін-Кап не застосовують одночасно з препаратами, що містять глюкокортикостероїди. 
 
Особливості застосування.
Не допускати попадання шампуню в очі. У період ремісії шампунь може застосовуватися для миття голови 1-2 рази на тиждень для профілактики рецидивів. У разі 
збільшення частоти застосування шампуню можливе виникнення сухості шкіри. 
 
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю препарат застосовують тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Не впливає.
 
Спосіб застосування та дози.
Перед застосуванням струсити флакон кілька разів. Змочити волосся. Нанести невелику кількість шампуню Скін-Кап на волосся. Змити шампунь і нанести ще раз, після чого 
залишити його на поверхні шкіри на 5 хв. Потім промити волосся великою кількістю води. Застосовувати не менше 2-3 разів на тиждень протягом 2 тижнів. У разі необхідності 
курс лікування повторити.
 
Діти.

Застосовують для лікування дітей віком від 1 року.

 

Передозування.
У разі збільшення частоти застосування шампуню можливе виникнення сухості шкіри. На цей період рекомендується зменшити або припинити застосування Скін-Капу. 
Можливе посилення проявів побічних ефектів.
 
Побічні реакції.
Можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння, свербіж, шкірні висипання; можлива сухість шкіри (див. розділ «Особливості застосування»).
 
Термін придатності.  5 роки.
 
Умови зберігання.
Зберігати при температурі від 4 до 20 °С у темному місці. 
Зберігати в недоступному для дітей місці.
 
Упаковка. 
По 75 мл або по 150 мл шампуню у пластиковому флаконі, в картонній упаковці.
 
Категорія відпуску. Без рецепта.
 
Виробник. .
Б. БРАУН МЕДІКАЛ С.А.
 
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Ронда де Лос Оліварес, ділянка 11, Промисловий Район Лос Оліварес, м. Хаен, 23009 (Хаен), Іспанія.


