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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Diprosalic, 0,5 mg+20 mg/g nahalahus 
Beetametasoon, salitsüülhape 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Diprosalic ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Diprosalicu kasutamist 
3. Kuidas Diprosalicut kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Diprosalicut säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Diprosalic ja milleks seda kasutatakse 
 
Diprosalic sisaldab tugevatoimelist kortikosteroidi beetametasooni (kortisooni-tüüpi hormoon), mis on 
põletikuvastase toimega; ja salitsüülhapet, mis aitab eemaldada kuiva ja sarvestunud nahka.  
 
Diprosalicut kasutatakse psoriaasi, seborroilise dermatiidi, ekseemi ja teiste kortikosteroididele 
reageerivate põletikuliste (pea)nahahaiguste korral põletiku, kuivuse, sügeluse ja ebamugavustunde 
leevendamiseks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Diprosalicu kasutamist 
 
Ärge kasutage Diprosalicut 
- kui olete beetametasooni, salitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud 

lõigus 6) suhtes allergiline. 
- kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon (hääle kähisemine, nahalööve, kublad) teiste 

glükokortikosteroidide suhtes. 
- Sarnaselt teistele paiksetele glükokortikosteroididele on Diprosalic vastunäidustatud järgmiste 

seisundite korral: roosvistrik (rosacea), suuümbruse nahapõletik, naha bakteriaalne-, viirus- 
(tuulerõuged, herpes) või seeninfektsioon, vaktsineerimisjärgne reaktsioon, tuberkuloos ja 
süüfilis. 

 
Teavitage oma arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on esinenud sarnaseid probleeme. 
 
Ettevaatust! Ärge kasutage ravimit teiste haiguste ravis. Arst on selle ravimi määranud ainult teie 
praeguse nahahaiguse raviks.  
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Diprosalicu kasutamist teatage oma arstile: 
- kui te olete rase või toidate rinnaga last; 
- kui te põete teisi haigusi, eriti kui tegemist on infektsiooniga või kui olete diabeetik. 
 
Diprosalicut ei tohi manustada lahtistele haavadele või kahjustatud nahale. See ravim on mõeldud 
ainult nahale ja peanahale. Vältige ravimi sattumist silma ja limaskestadele (näiteks suhu või ninna) ja 
mähkmepiirkonda. 
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Diprosalicut ei tohi manustada suurtele nahapindadele, kuna võib suureneda imendunud ravimi hulk. 
Ärge kasutage ravimit sagedamini või pikemaajaliselt kui arst on teile määranud. 
 
Pidage nõu oma arstiga, kui teie peanaha- või nahahaigus süveneb või kui teile tundub, et on 
lisandunud infektsioon või nahk on ülemääraselt kuiv. 
 
Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga. 
 
Lapsed ja noorukid, kes kasutavad seda ravimit, peavad olema arsti järelevalve all, sest see ravim 
imendub läbi naha ning võib mõjutada kasvu või põhjustada teisi kõrvaltoimeid. 
 
Muud ravimid ja Diprosalic 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis 
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
3. Kuidas Diprosalicut kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga.  
 
Tilgutage mõned tilgad Diprosalic lahust ja hõõruge õrnalt nahale või peanahale. Soovitatavalt 2 korda 
ööpäevas (hommikul ja õhtul) või vastavalt arsti ettekirjutusele. Ärge katke ravitavat nahapinda 
sidemega, välja arvatud juhul, kui see on arsti poolt määratud. Pärast ravimi kasutamist peske käsi. 
 
Kui te kasutate Diprosalicut rohkem kui ette nähtud 
Diprosalicut tuleb kasutada ainult soovitatud annustes. Pidage nõu oma arstiga, kui olete ravimit 
kasutanud suuremates kogustes või pikemaajaliselt kui arsti poolt määratud. Ravimi juhusliku 
allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. 
 
Kui te unustate Diprosalicut kasutada 
Kui te unustasite Diprosalicut õigel ajal kasutada, siis tehke seda nii ruttu kui võimalik ning seejärel 
jätkake tavalist annustamisskeemi. 
 
Kui te lõpetate Diprosalicu kasutamise 
Diprosalicu kasutamise lõpetamise otsustab arst. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõnede 
kõrvaltoimete ilmnemisel võib osutuda vajalikuks arstiabi. Pidage nõu oma arstiga kui teil tekivad 
järgmised kõrvaltoimed, mis on püsivad ja häirivad: põletustunne, sügelus, ärritus, infektsioon, kuiv 
või lõhenenud nahk, näonaha ärritus või punetus, suurenenud karvakasv, vistrikuline nahalööve 
(akne), nahavärvi muutused, naha õhenemine ja kergesti tekkivad nahavigastused, venitusjäljed nahal, 
valu ja põletik ja nägemise ähmastumine. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
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5. Kuidas Diprosalicut säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoidke temperatuuril kuni 25 ºC. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Diprosalic sisaldab 
 
- Toimeained on beetametasoon ja salitsüülhape. 1 g lahust sisaldab 0,64 mg 

beetametasoondipropionaati (vastab 0,5 mg beetametasoonile) ja 20 mg salitsüülhapet. 
- Abiained on kahealuseline naatriumedetaat, metüülhüdroksüpropüültselluloos, 

naatriumhüdroksiid, isopropüülalkohol, destilleeritud vesi.  
 
Kuidas Diprosalic välja näeb ja pakendi sisu 
Lahus 30 ml või 50 ml LDPE plastikpudelis, millel on LDPE plastikust tilgutusots ja HDPE plastikust 
keeratav kork. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland 
 
Tootjad: Organon Heist bv, Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgia ja 
Cenexi HSC, Rue Louis Pasteur 2, 14200, Herouville-Saint-Clair, Prantsusmaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Organon Pharma B.V. Estonia RO 
Viru väljak 2 
10111 TALLINN 
Tel.: 6 661 300 
dpoc.estonia@organon.com 
 
Infoleht on viimati uuendatud novembris 2022.  


