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FOLHETO INFORMATIVO

ZP DERMIL
Piritiona zinco
Creme
- Leia atentamente este folheto antes de utilizar o medicamento.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso tenha dúvidas, contacte o seu Médico ou Farmacêutico.

Neste folheto:
1. O que é ZP DERMIL Creme e para que é utilizado
2. Antes de utilizar ZP DERMIL Creme
3 . Como utilizar ZP DERMIL Creme
4. Quais os efeitos secundários possíveis de ZP DERMIL Creme
5. Conservação de ZP DERMIL Creme
6 Outras informações

1. O QUE É ZP DERMIL CREME E PARA QUE É UTILIZADO?
ZP DERMIL creme está indicado no tratamento e controlo da “caspa” e na dermatite
seborreica.
A Piritiona Zinco, substância activa de ZP DERMIL creme, pode actuar pela sua
acção antimicótica, que provoca uma redução das células epidérmicas. Possui ainda
uma actividade bacteriostática e antifúngica, não se sabendo ainda se esta acção
contribui para os seus efeitos antiseborreicos. A Piritiona Zinco é uma substância que,
sob o ponto de vista toxicológico, pode ser empregue no homem, não revelando
problemas que requeiram medidas especiais ou que sejam impeditivas do seu
emprego como agente terapêutico.
2. ANTES DE UTILIZAR ZP DERMIL ® CREME:
Não utilize ZP DERMIL CREME:
Em caso de hipersensibilidade ao fármaco (Piritiona Zinco) ou a qualquer dos
componentes da formulação.
Tome especial cuidado em caso de:
Deve-se evitar que o creme entre em contacto com os olhos. Se acidentalmente tal
suceder, lavar abundantemente com água e consultar um médico.
Em caso de ingestão acidental deve-se provocar o vómito e fazer uma lavagem
gástrica com acompanhamento médico.
Gravidez:
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Não existe experiência sobre a segurança da aplicação de Piritiona Zinco em
mulheres grávidas, pelo que na sua utilização deve ser tida em consideração a
relação benefício/risco.
Aleitamento:
Não existe experiência sobre a segurança da aplicação de Piritiona Zinco em
mulheres em período de aleitamento, pelo que na sua utilização deve ser tida em
consideração a relação benefício/risco.
Crianças:
O ZP DERMIL creme destina-se a tratar condições que habitualmente não ocorrem
em crianças antes da idade da puberdade. Embora não haja informação específica,
comparando com o uso do produto noutros grupos etários, não é de esperar que este
medicamento cause problemas ou efeitos adversos diferentes nas crianças.
Condução de veículos e utilização de máquinas:
Não se aplica.
Utilizar ZP DERMIL CREME com outros medicamentos:
Não estão documentadas interacções medicamentosas com a Piritiona Zinco para a
via de aplicação tópica.
3. COMO UTILIZAR ZP DERMIL CREME:
Posologia para adultos e crianças com idade superior a 12 anos:
Aplicar 1 a 3 vezes por dia, na pele afectada do corpo, da face ou do couro
cabeludo.
Utilização na criança:
O ZP DERMIL creme destina-se a tratar condições que habitualmente não ocorrem
em crianças antes da idade da puberdade.
Embora não haja informação específica, comparando com o uso do produto noutros
grupos etários, não é de esperar que este medicamento cause problemas ou efeitos
adversos diferentes nas crianças. A utilização e a posologia em crianças com idade
inferior a 12 anos devem ser determinadas pelo médico.
Caso não se venham a registar melhorias no espaço de 4 semanas, a situação
deverá ser reavaliada por um médico.
Em caso de agravamento dos sintomas, o tratamento deverá ser suspenso.
4. Quais os efeitos secundários possíveis de ZP DERMILCREME
O ZP DERMIL é geralmente bem tolerado, contudo raramente podem surgir casos
de irritação cutânea e dermatite de contacto. Caso esta situação se verifique deve
suspender a medicação e consultar um médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou<farmacêutico
5. CONSERVAÇÃO DE ZP DERMIL CREME:
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- Não guardar acima de 25ºC.
- Manter o medicamento fora do alcance e da vista das crianças.
- Não utilize ZP DERMIL após o prazo de validade impresso no rótulo da embalagem
exterior ou no frasco
- O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado
Não utilize ZP DERMIL se verificar sinais visíveis de deterioração.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de ZP DERMIL
A substância activa é a Piritiona zinco.
Os outros componentes são o Álcool cetostearílico, Oleato de decilo, Propilenoglicol,
Propilparabeno, Metilparabeno e Água purificada

Qual o aspecto ZP DERMIL e conteúdo da embalagem
ZP DERMIL tem a apresentação de bisnagas de 25 g.
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