
 
                                      Clioquinol 
 
 
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al Clioquinol, també anomenat 
vioformo o iodoclorohidroxiquina, una substància amb propietats 
antibacterianes i antifúngiques. Químicament és el 5-clor-7-iode-8-quinolinol. 
 
 
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL clioquinol: 
 
• MEDICAMENTS: 
o VIA ORAL: El clioquinol s'ha utilitzat per via oral com amebicida intestinal i 
com tricomonicida vaginal. Per via oral pot donar lloc a una dermatitis sistèmica 
si ha existit una prèvia sensibilització per contacte. 
o VIA TÒPICA: s'utilitza en pomades i cremes per a ús mèdic i veterinari com 
antimicòtic i antibacterià: antibiòtics tòpics, cremes antifúngiques, pomades per 
embenats per al tractament d'infeccions en ferides i èczemes. Es pot utilitzar en 
combinació amb corticosteroides. 
• També s'ha utilitzat com a desinfectant de superfícies d'habitacions i en la 
conservació del tabac. 
 
Pot provocar una coloració marró en les ungles i erupcions del tipus de "eritema 
multiforme". 
 
CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES AL clioquinol: 
 
- Comuniqueu seva al · lèrgia al metge perquè li recomani o recepti productes 
que no continguin clioquinol ni qualsevol dels seus sinònims * o productes 
relacionats. Els preparats tòpics amb clioquinol s'utilitzen sovint en embenats 
quirúrgics (preparats antibiòtics). Quan necessiti un antibiòtic tòpic, sol · liciti 
una alternativa innòcua i segura. 
 
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al · lèrgic al clioquinol i sol · liciti 
productes exempts d'aquest al · lergen. 
 
- Si la seva malaltia és de tipus ocupacional, sol · liciti informació als 
responsables de la seva empresa sobre els productes i materials que poden 
contenir clioquinol en la composició. Eviti el contacte amb aquests productes i 
protegiu-vos de forma adequada. 
 
 
* Llista de sinònims i productes relacionats: Iodoclorohidroxiquina, Vioformo, 
ster, Clorquinaldol. 
 
 
• Aquesta llista pot no estar completa. 
• Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si 
apareix algun dels llistats més amunt. En cas de dubte consulti amb el seu farmacèutic. 


