Lauroderme®
100 g, pó cutâneo

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO: 1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO: LAURODERME®. 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E
QUANTITATIVA: Cada 100 g de Pó cutâneo contêm: Óxido de zinco 2,3 g, Ácido salicílico 0,2 g, Ácido bórico 3,0 g, Dóxido de Titânio 2,0 g, Peróxido de Zinco
1,0 g. Lista completa de excipientes, ver 6.1. 3. FORMA FARMACÊUTICA: Pó cutâneo. 4. Informações clínicas: 4.1. Indicações terapêuticas: - Desinfecção
e higiene da pele e mucosas; - Feridas superficiais; - Dermatite das fraldas. 4.2. Posologia e modo de administração: De acordo com as necessidades do
doente, ou segundo prescrição médica. Aplique um pouco de LAURODERME® Pó cutâneo na sua mão e seguidamente espalhe sobre a zona afetada. 4.3.
Contraindicações: Hipersensibilidade, conhecida, a algum dos componentes. 4.4. Advertências e precauções especiais de utilização: Só para uso externo.
4.5. Interações medicamentosas e outras formas de interação: Não tem. 4.6. Gravidez e aleitamento: LAURODERME® tem sido utilizado durante a gravidez
e na lactação sem ocorrência de danos para o feto ou a lactante. 4.7. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas: Não tem. 4.8. Efeitos
indesejáveis: Não foram encontradas referências, relevantes na literatura científica publicada, sobre este ponto. Ocasionalmente podem ocorrer reações de
irritação da pele, que desaparecem com a suspensão da aplicação do medicamento. 4.9. Sobredosagem: Dada a via de administração é pouco provável
que ocorra intoxicação. 5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.1. Propriedades farmacodinâmicas: Grupo Terapêutico: XIV-2 – Emolientes e Protetores
(Redutores). LAURODERME® é uma marca consagrada que mantém a sua atualidade no mercado português desde a introdução em 1946 dos medicamentos
LAURODERME® Pó cutâneo e LAURODERME® Pasta cutânea. Da composição da forma farmacêutica Pó cutâneo, destacamos o óxido de zinco que possui
reconhecido efeito protetor adsorvente e adstringente, reforçado pela adição de ácido salicílico e ácido bórico, que em baixas concentrações conferem uma
ação germicida, anti-fermentativa e adstringente e ainda efeito anti-séptico suave. O Peróxido de Zinco, libertando facilmente oxigénio nascente quando em
presença de exsudados, contribui para a ação antiséptica e cicatrizante do produto. O Dióxido de Titânio reforça a sua capacidade protetora e anti-pruriginosa.
No seu excipiente, a mistura talco, caulino e Terra sílica resulta num produto de elevado poder protetor, lubrificante e absorvente dos exsudados cutâneos. 5.2.
Propriedades farmacocinéticas: Não existem estudos de farmacocinética do medicamento LAURODERME® Pó cutâneo. 5.3. Dados de segurança pré-clínica:
Existindo no mercado há bastantes anos, a sua eficácia, inocuidade e excelente tolerância estão suficientemente demonstradas nos resultados obtidos na prática
corrente. Não existindo dados de segurança pré-clínica. 6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS: 6.1. Lista de excipientes Caulino, Terra Sílica, Amido de Trigo,
Talco, Essência de Lilla. 6.2. Incompatibilidades: Não se conhecem. 6.3. Prazo de validade: 5 anos 6.4. Precauções especiais de conservação: Não conservar
acima de 30ºC. 6.5. Natureza e conteúdo do recipiente: Frasco de plástico, com capacidade para 50 g e 100 g. Embalado em caixa de cartolina impressa
contendo um folheto informativo. 6.6. Precauções especiais de eliminação: Não existem requisistos especiais. Os produtos não utilizados ou os resíduos devem
ser eliminados de acordo com as exigências locais. 7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: Baldacci Portugal, S.A. | Rua Cândido
de Figueiredo, 84-B | 1549-005 Lisboa 8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: LAURODERME® Pó cutâneo frasco de 50
g – 5077763; LAURODERME® Pó cutâneo frasco de 100 g – 9908202. 9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE
INTRODUÇÃO NO MERCADO: No mercado desde 1946. Renovação autorizada por despacho de 1985.04.30 10. Data da Revisão do texto: Julho 2008
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