
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 
 
1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  
 
STIEPROX Σάπων για το τριχωτό της κεφαλής (Σαμπουάν) 1,5%  
 
 
2.  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
 
Τα 100g σαμπουάν περιέχουν 1,5g Ciclopirox Olamine (1,5 % w/w).  
 
Για έκδοχα δείτε 6.1  
 
 
3.  ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  
 
Σάπων για το τριχωτό της κεφαλής (Σαμπουάν)  
 
Διαφανές, κολλώδες υγρό με χρώμα αργυρόχρουν μέχρι ελαφρά πορτοκαλί.  
 
 
4.  ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
4.1  Θεραπευτικές Ενδείξεις  
 
Θεραπεία σμηγματορροϊκής δερματίτιδας του τριχωτού της κεφαλής.  
 
4.2  Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης  
 
Για δερματική χρήση.  
 
Το Σαμπουάν Ciclopirox Olamine 1,5% πρέπει να χρησιμοποιείται δύο με τρείς 
φορές την εβδομάδα. Τα μαλλιά πρέπει να βραχούν και να χρησιμοποιηθεί αρκετό 
Σαμπουάν Ciclopirox Olamine 1,5% ώστε να δημιουργηθεί άφθονη σαπουνάδα. 
Πρέπει να γίνει έντονο μασάζ με τις άκρες των δακτύλων στο τριχωτό της κεφαλής 
και στις περιοχές γύρω από αυτό. Έπειτα τα μαλλιά πρέπει να ξεπλυθούν καλά και η 
διαδικασία να επαναληφθεί. Το σαμπουάν πρέπει να μείνει στα μαλλιά για 3-5 λεπτά.  
 
Η συνιστώμενη περίοδος θεραπείας είναι 4 εβδομάδες.  
 
Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί για παιδιά.  
 
Ένα ήmο σαμπουάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ των εφαρμογών του 
Σαμπουάν Ciclopirox Olamine 1,5%  
 
4.3  Αντενδείξεις  
 
Υπερευαισθησία στην Ciclopirox Olamine ή σε κάποιο άλλο από τα έκδοχα  
 
4.4  Ειδικές Προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη Χρήση  
 
Το σαμπουάν Ciclopirox Olamine 1,5% είναι μόνο για εξωτερική χρήση.  
 
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του STIEPROX δεν έχει αξιολογηθεί σε παιδιά.  



Σε σπάνιες περιπτώσεις, κυρίως σε ασθενείς με χημικώς κατεστραμμένα γκρίζα ή 
λευκά μαλλιά, αποχρωματισμός των μαλλιών έχει παρατηρηθεί.  
 
Όπως  όλα τα σαμπουάν η επαφή με τα μάτια πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση  
τυχαίας επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.  
 
Το Σαμπουάν Ciclopirox Olamine 1,5% μπορεί σπάνια να προκαλέσει ερεθισμό του 
δέρματος. Εάν προκύψει ερεθισμός ο οποίος επιμένει, η θεραπεία πρέπει να 
διακοπεί.  
 
Σε κλινικές δοκιμές, οι ανεπιθύμητες επιδράσεις ήταν τοπικές και ήπιες χωρίς να 
παρατηρηθούν διαφορές μεταξύ των ομάδων εκδόχων και ενεργών συστατικών.  
 
Ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στο Άρωμα AF 17050 πρέπει να αποφεύγουν την 
χρήση του Σαμπουάν Ciclopirox Olamine 1,5%.  
 
4.5  Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης  
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις. Όμως, 
δεδομένου του χαμηλού επιπέδου συστηματικής απορρόφησης, είναι απίθανο να 
προκληθούν φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις.  
 
4.6  Κύηση και γαλουχία  
 
Κύηση  
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την χρήση του Ciclopirox Olamine κατά την 
κύηση. Δεδομένα από τα ζώα δεν δείχνουν ότι η Ciclopirox OlamIne έχει βλαβερή 
επίδραση στο έμβρυο. Δεδομένου του σύντομου χρόνου επαφής με το δέρμα και τη 
χαμηλή συστηματική απορρόφηση του Ciclopirox Olamine 1,5% Shampoo, το 
σαμπουάν αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται κατά την κύηση.  
 
Γαλουχία  
Το Σαμπουάν Ciclopirox Olamine 1,5% μπορεί να χρησιμοποιείται κατά την γαλουχία  
 
4.7  Επίδραση στην Ικανότητα Οδήγησης και Χειρισμού Μηχανημάτων 
 
Καμία γνωστή  
 
4.8  Ανεπιθύμητες ενέργειες  
 
Το Σαμπουάν Ciclopirox Olamine 1,5% μπορεί σπάνια να προκαλέσει ερεθισμό του 
δέρματος. Εάν προκύψει ερεθισμός ο οποίος επιμένει, η θεραπεία πρέπει να 
διακοπεί.  
 
Σε κλινικές δοκιμές, οι ανεπιθύμητες επιδράσεις ήταν τοπικές και ήπιες χωρίς να 
παρατηρηθούν διαφορές μεταξύ των ομάδων εκδόχων και ενεργών συστατικών.  
 
4.9  Υπερδοσολογία  
 
Στην περίπτωση τυχαίας λήψης από το στόμα, θα πρέπει να εφαρμοστούν φυσικά 
υποστηρικτικά μέσα   
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  



5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες  
 
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Avτιμυκητιασικά για τοπική δερματολογική χρήση 
Κωδικός ATC: D01A Ε14  
 
Το CicIopirox Olamine είναι ένας αντιμυκητιασικός παράγων (οικογένεια pyτidones) 
το οποίο είναι ενεργό in-vitro κατά του είδους Πιτυρόσπορο (που είναι επίσης γνωστό 
και ως είδος Μαλασσέζια). Αυτοί οι ζυμομύκητες θεωρούνται και ως οργανισμοί που  
προξενούν την πιτυρίδα και τη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Το Ciclopirox Olamine 
παρουσιάζει κάποια αντιμικροβιακή δραστηριότητα έναντι διαφόρων Gram-θετικών  
και Gram-αρvητικών μικροβίων. Η κλινική σημασία της αντιμικροβιακής 
δραστηριότητας σε σχέση με την σμηγματορροϊκή δερματίτιδα είναι άγνωστη.  
Έχει επίσης αντιφλεγμονώδη δραστηριότητα σαν αποτέλεσμα τις ικανότητας του να 
εμποδίζει την σύνθεση προσταγλανδινών και λευκοτριενίων.  
  
Το Σαμπουάν Ciclopirox Olamine 1,5% δείχνει in-vltro αντιμυκητιασική 
δραστηριότητα κατά του είδους Malassezla spp.  
 
5.2  Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες  
 
Τοπική εφαρμογή της Cίclopirox Olarnine σε μια κρέμα 1% στο ανθρώπινο δέρμα, 
έδειξε ότι η διαδερμική απορροφητικότητα ήταν πολύ χαμηλή: 1.1 με 1.7% της 
παρεχόμενης δόσης ανιχνεύθηκε στα ούρα.  
 
Η πιθανότητα συστηματικής απορρόφησης της Ciclopirox Olamine από ένα 
σαμπουάν που ξεπλένεται και περιέχει 1.5% Ciclopirox Olamine είναι πολύ χαμηλή.  
 
5.3  Προκλινικά Δεδομένα Ασφάλειας  
 
Προκλινικά δεδομένα δεν έχουν επιδείξει απαγορευτικά ευρήματα στην οξεία, χρόνια 
ή αναπαραγωγική τοξικολογία, την μεταλλακτικότητα ή την τάση πρόκλησης 
καρκίνου.  
 
 
6.  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
6.1  Λίστα Εκδόχων  
 
Sodium Lauryl Ether Sulphate στα70%  
Cocamidopropyl Bataine  
Disodium Phosphate Dodecahydrate  
Citric Acid Monohydrate (ρυθμιστής ρΗ)  
Coconut Diethanolamine  
Hexylene Glycoi  
Oleyl AIcohol  
Polysorbate 80  
Polyquaternium-10  
Sodium Hydroxide (ρυθμιστής ρΗ)  
Purified water  
Fragrance AF17050  
 
6.2  Ασυμβατότητες  
 
Μη εφαρμόσιμο.  
 



 
6.3 Χρόνος ζωής 
 
3 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες Προφυλάξεις κατά την φύλαξη  
 
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη.  
 
6.5  Φύση και συστατικά του Περιέκτη  
 
Φιάλες HDΡΕ με βιδωτά καπάκια από πολυπροπυλένιο.  
Μεγέθη συσκευασίας 60ml, 100ml, 125ml, 150ml, 250ml, 350ml ή 500ml . 
Πιθανόν να μην διατίθενται στην αγορά όλες οι συσκευασίες.  
 
6.6  Οδηγίες Χρήσης και Χειρισμού  
 
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.  
 
 
7.  ΚATOXOΣ AΔElAΣ KYΚΛOΦOPIAΣ  
 
GlaxoSmithKline αεβς 
Λεωφ Κηφισίας 266 
152 32 Χαλάνδρι 
 
Τηλ. 210 6882100 
 
 
8.  ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
 
9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
25-5-2004 
 
 
10.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:  
 
10-7-2007 
 


