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COMBINACIÓ DE 5-FLUOROURACIL 0,5% I ÀCID SALICÍLIC 10% EN DMSO

La combinació de 5-fluorouracil i àcid Salicílic (Actikerall®) és un  tractament tòpic per a les lesions de 
queratosi actínica o queratosi solar(QA).

El 5- fluorouracil causa la inhibició del creixement i de la divisió de les cèl·lules (com les de la QA), que 
estan en una etapa de creixement accelerat i per tant, provoca la seva eliminació.

L’àcid salicílic té un efecte queratolític i redueix la hiperqueratosi o capa gruixuda i dura de la pell asso-
ciada a la queratosi actínica. També facilita que el 5-fluorouracil entri en la lesió a tractar de manera que 
pugui actuar millor.

Igual que tots els medicaments, pot produir efectes adversos, encara que no totes les persones els pa-
teixin.

La majoria de pacients tractats amb aquesta solució tòpica presenten irritació i inflamació de lleu a mo-
derada a la zona d’aplicació. No obstant això, si la reacció inflamatòria és molt greu consulteu el vostre 
metge.

Com s’aplica el tractament?

Apliqueu una vegada al dia durant el període de temps que indiqui el seu metge.

Per obrir el flascó, pressioneu la tapa i gireu-la.1. 

Elimineu l’excés de solució del pinzell passant-lo pel coll del flascó.2. 

Apliqueu sobre una lesió o lesions a tractar de queratosis solar i una petita superfície de pell sana al 3. 
voltant de l’àrea afectada.

La vora de pell sana ha de tenir com a màxim 0,5 cm d’amplitud.1. 

Deixeu assecar la solució fins a que formi una pel·lícula2. 

No cobriu ni amb un apòsit ni amb roba.3. 

Si no és la primera vegada que us apliqueu el producte, retireu la pel·lícula blanca que s’ha format 4. 
sobre la pell per l’aplicació del dia anterior tot desenganxant-la simplement (l’aigua calenta facilita 
la seva eliminació.)

4.  Tanqueu el flascó adequadament per evitar que s’assequi el producte. Mantingueu-lo a temperatura 
inferior de 25 graus però sense refrigerar ni congelar.

Es recomana utilitzar el medicament un màxim de 12 setmanes o segons la indicació del vostre metge.

No apliqueu una dosi doble per compensar les dosis oblidades. Continueu el vostre tractament com 
abans.

Per a més informació, consulteu el prospecte del producte.


