
PAKENDI INFOLEHT 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.  
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Dercome 
CLEARi täpselt juhistele vastavalt.  
– Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
– Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.  
– Kui pärast 6 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
 

1. Mis ravim on Dercome  CLEAR ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Dercome  CLEAR kasutamist 
3. Kuidas Dercome  CLEAR kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Dercome  CLEAR säilitamine 
6. Lisainfo 

 
Dercome  CLEAR  
Bensoüülperoksiid. 
Suspensioon 
 
Toimeaine. Bensoüülperoksiid. 
Abiained: karbomer 980, naatriumedetaat, naatriumhüdroksiid, naatriumlaurüüleetersulfaat, 
polüetüleenglükool-3-distearaat, vesi. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja.  
Dr. August Wolff GmbH & Co 
Sudbrackstraße 56,  33611 Bielefeld, Saksamaa 
 
 
1. MIS RAVIM ON DERCOME  CLEAR JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE  
 
Kooriv ja antibakteriaalne akne-pesususpensioon. 
 
Näidustused. Akne paikne ravi. 
1 g suspensiooni sisaldab toimeainena 0,04 g bensoüülperoksiidi. 
Pakend. 4% suspensioon, 20 g tuubis, 100 g tuubis. 

 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DERCOME  CLEAR KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage DERCOME CLEARi:  
- kui teil esineb ülitundlikkus bensoüülperoksiidi või ravimi mõne koostisosa suhtes.  
Vältimaks ülitundlikkusreaktsiooni, tuleb enne esmast kasutamist määrida veidi suspensiooni käsivarre 
nahapinnale randmest kõrgemal. Tugeva punetuse, turse ja kihelemise tekkimisel ei tohi ravimit kasutada. 
DERCOME CLEARi ei tohi kanda limaskestadele, nt suu ja nina piirkonda ning silmanurkadesse ega 
nahamarrastustele. Atoopilise dermatiidi korral (kuiv ja kare nahk) tuleb DERCOME CLEARi kasutada 
ettevaatusega. 
 
Rasedus ja imetamine.  
DERCOME CLEARi võib raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid pärast hoolikat nõupidamist arstiga. 
Andmed ravimi ülemineku kohta rinnapiima välispidisel kasutamisel puuduvad. 
 
Ettevaatusabinõud.  



Dercome clear on vaid välispidiseks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada suu, nina ja silma piirkonnas, 
limaskestadel ega marrastustel. 
Ravi ajal Dercome cleariga ei tohi ravitavasse piirkonda võtta päikest või solaariumikiirgust (UV-kiirgus), 
see võib põhjustada fototoksilist reaktsiooni. 
Dercome cleari ei tohi lasta juustele või värvitud tekstiilidele (voodipesu, riided), sest ravim võib pleegitada. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Samaaegselt ei tohi kasutada nahka ärritavaid salve, kreeme jms. See kehtib ka ravimi lühiajalisel 
kasutamisel. 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud 
ilma retseptita ostetud ravimeid.  
 
 
3. KUIDAS DERCOME  CLEARi KASUTADA  
 
DERCOME CLEAR kantakse õhukese kihina 2 korda päevas niiskeks tehtud haigestunud nahaosale, 
kusjuures näo piirkonnas kasutamiseks piisab 2-st kuni 3-st pigistusannusest. 
Eriti tundlikul nahal kasutatakse DERCOME CLEARi esimese nädala jooksul üle päeva, seejärel aga üks 
kord ööpäevas. 
Mitte kanda limaskestadele naga suu ja nina piirkond ning silmanurgad ega ka nahamarrastustele. 
DERCOME CLEAR kantakse sõrmeotstega niisutatud nahale ja hõõrutakse kergelt laiali. Pärast 2-minutilist 
toimeaega pestakse moodustunud vaht rohke veega maha. 
Ravi kestab põletikuliste nähtude vaibumiseni, keskmiselt vähemalt 4…12 nädalat. Ravimit ei tohi kasutada 
üle 3 kuu järjest. 
 
Kui te kasutate Dercome cleari rohkem kui ette nähtud: 
Kui Dercome cleari on liiga sagedasti või liiga paksult peale määritud, siis tulevad alalõigus “Kõrvaltoimed” 
loetletud nahaärritused tugevalt esile. Sel juhul piisab, kui vähendatakse kasutamissagedust ja kasutatakse 
ravimit väiksemat koguses. 
Kui olete unustanud ravimit kasutada, ärge kasutage seda topeltannusena, vaid jätkake ravi ettenähtud 
annustega. 
Juhul, kui ravi on katkenud pikemaks ajaks, pidage nõu arstiga, sest sellisel juhul on raviefekt küsitav. 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED  
 
Ravi algul võib esineda ravimi kuivatavast toimest pingutustunnet ja nahapunetust. Üksikjuhtudel võib 
esineda kontaktallergiat bensoüülperoksiidi või mõne muu ravimi koostisosa tõttu. Sel juhul tuleb ravimi 
kasutamine lõpetada ja arsti poole pöörduda. 
Kui Teil esineb kõrvaltoimeid, mida siin ei ole kirjeldatud, teatage sellest arstile. 
Ravi alguses vahel esinevad kerged nahaärritused (naha punetus, sügelus, kipitus) soodustavad ravi kulgu ja 
taanduvad mõne päeva pärast. Kuivatamine ja mõõdukas ketendus on üldjuhul ravi seisukohalt võttes 
soovitud. Kui need nähud püsivad veel 4…6 päeva pärast, või tugevnevad, küsige nõu arstilt. 
 
5. DERCOME  CLEAR SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas! 
Kõlblikkusaeg on märgitud pakendil ja tuubil. Mitte kasutada pärast kõlblikkusaja lõppu. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: 



AS PMS Tallinn, Salve 2c, 11612 Tallinn 
Telefon: (0)6830 740, faks: (0)6701 050 
 
Infoleht on kooskõlastatud: August 2005  


