Fotosensibilitate indusã de
medicamente
În prezent existã un numãr considerabil de medicamente care pot
provoca o sensibilizare crescutã a pielii la luminã. Reacþiile pot
apãrea indiferent de felul în care aceste medicamente sunt
administrate: pe cale oralã, sau prin aplicare directã pe piele. Din
aceastã cauzã, este foarte important sã citiþi aceste informaþii ºi sã
anunþaþi doctorul/cosmeticianul în cazul în care folosiþi medicamente
de acest fel.
Reacþiile de foto-sensibilitate pot fi de douã feluri:
?
Reacþii toxice – în funcþie de dozajul medicamentului. Se

manifestã în micã mãsurã la persoanele expuse la radiaþiile
solare.
?
Reacþii alergice – implicã interacþiuni cu sistemul imunitar ºi pot fi

asemãnãtoare reacþiilor alergice la alte tipuri de stimuli: umflãturi,
iritaþii, urticarie.
Medicamentele pot provoca acest tip de reacþii ca urmare a
absorbþiei energiei luminoase pe baza cãreia funcþioneazã aparatul
de faþã.
Tipuri de fotosensibilitate:
?
Arsuri de soare grave
?
Înþepãturi ºi arsuri
?
Apariþia de pustule
?
Urticarie
?
Umflãturi

Frecvenþa ºi gravitatea acestor reacþii diferã mult de la o persoanã la
alta. La unele persoane pot apãrea pustule ºi reacþii mai puþin grave,
la altele, este posibil ca aceste reacþii sã nu aparã deloc. De aceea
se recomandã testãrile prealabile pe porþiuni reduse de piele, pentru
a înlãtura posibilitatea apariþiei de reacþii adverse.
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Medicamente care pot provoca reacþii de
fotosensibilizare

Medicamente care provoacã reacþii de fotosensibilizare mai puþin frecvent

Antibiotice

?
Alprazolam (Xanax, Frontin), Amitriptilinã

?
Doxiciclinã

?
Benzocaina, Captopril (...ºi multe alte produse)

?
Demeclocicline – risc ridicat

?
Cloradiazepoxid, Diazepam, Clorochin (Librium)

?
Tetraciclina (Acromicina ºi altele)

?
Tetraciclinã, Clortetraciclinele, Ciprofloxacin, Ciprolin

?
Negram, Nalixid, Acidul nalidixic (NegGram)

?
Co-trimoxazolul (…ºi altele)

?
Lomefloxacina (Maxaquin) – s-a constatat apariþia unor reacþii

?
Diltiazemele (Dilzem, Coriol), Benadryl
?
Enoxacinul (neavând corespondent în limba românã), Premarin

foarte severe în acest caz
Medicamente pentru inimã ºi pentru presiunea sanguinã

?
Fluoracil, Uracil (Microzane)

?
Hidroclorotiazida (….ºi altele) – multe dintre aceste medicamente

?
Griseofulvinul (Haloperidol ºi altele)

conþin HCTZ

?
Hidralazin (Ibuprofen, Advil)

?
Clorotiazidã (…ºi altele)

?
Isoniazida

?
Furosemid (…ºi altele)

?
Metotrexat

?
Amiodaronã, Cordarone – risc ridicat, reacþii de fotosensibilizare

?
Naproxen, Nifedipin ºi altele

Alte medicamente

?
Norfloxacinul, Nortriptilinã

?
Cloropromazina (Thorazine)

?
Ofloxacin, Contraceptive orale, Estrogenul, Premarin ºi altele

?
Metoxipsoralina

?
Oxitetraciclinele (Tetraciclinã)

?
PABA ºi/sau esterii de PABA – folosite pentru cremele de protecþie

?
Fenilbutazonã, Fenitoin

solarã, pot provoca urticarii ºi iritaþii

?
Piroxicam, Proclorpirozinã
?
Prometazin, Romergan
?
Chinidina (Quinax ºi altele)

ATENÞIE!
TESTÃRILE PREALABILE PE ZONE

?
Antibioticele sulfonamide (Thioridazine ºi altele)

REDUSE DE PIELE VOR MINIMALIZA

?
Tiotixena (Trifluoperasin)

APARIÞIA EFECTELOR SECUNDA-

?
Retin A (Tretinoina)

RE. VEZI ªI INSTRUCÞIUNILE DE LA

?
Vitamina A

SECÞIUNEA

REFERITOARE

LA

ÎNGRIJIREA POST-TRATAMENT!

epilare definitivã cu luminã intens pulsatã – ghid tratament ipl

