Sp.zn. sukls111996/2019
Příbalová informace: informace pro uživatele
Eskata 40% kožní roztok
hydrogenii peroxidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
•
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
•
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
•
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co je přípravek Eskata a k čemu se používá
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eskata používat
Jak se přípravek Eskata používá
Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Eskata uchovávat
Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Eskata a k čemu se používá

Přípravek Eskata obsahuje peroxid vodíku, což je oxidační látka, která odstraňuje léze seborrhoické
keratózy tím, že usmrcuje postižené kožní buňky.
Přípravek Eskata se používá u dospělých k léčbě některých lézí seboroické keratózy o velikosti v
průměru až 15 mm. Jsou to vyvýšené útvary na kůži způsobené nezhoubným kožním nádorem. Tyto
léze mají různou barvu, která se pohybuje od barvy kůže po černou a jejich výskyt se zvyšuje s věkem.
2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eskata používat

Nepoužívejte přípravek Eskata
•
•
•

jestliže jste alergický(á) na peroxid vodíku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
na léze kolem očí nebo očních víček
na otevřené nebo infikované kožní léze

Upozornění a opatření
Vzhledem k vysoké reaktivitě přípravku Eskata je třeba zabránit kontaktu roztoku s:
•
očima nebo s oblastí 5 mm od oční jamky
•
oblastmi, kde může dojít ke kontaktu dvou kožních ploch nebo jejich vzájemnému tření (kožní
záhyby) nebo oblasti s ochlupením
•
sliznicemi
Zabraňte kontaktu s vlasy nebo barvenými textiliemi, které mohou po zasažení tímto přípravkem
vyblednout.

1

Pokud se u Vás objeví nová pigmentová kožní léze nebo dojde k jakékoli změně stávající pigmentové
kožní léze, kontaktujte svého lékaře.
Při léčbě přípravkem Eskata se u Vás mohou objevit místní kožní reakce, z nichž většina vymizí, ale
některé nemusí nikdy vymizet. Přečtěte si bod 4 „Možné nežádoucí účinky“.
Děti a dospívající
Seboroická keratóza nebyla pozorována u dětí nebo dospívajících. Proto není použití u této věkové
skupiny opodstatněné. Přípravek Eskata nemá být u této věkové skupiny používán.
Další léčivé přípravky a přípravek Eskata
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.
Těhotenství a kojení
Přípravek Eskata nebyl hodnocen u těhotných žen. Je doporučeno nepoužívat přípravek Eskata během
těhotenství.
Pokud jste těhotná, otěhotníte během léčby, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.
Neočekávají se žádné účinky na kojené děti. Informujte svého lékaře, pokud kojíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Eskata nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3.

Jak se přípravek Eskata používá

Kožní léze, které mají být léčeny, budou určeny během porady s lékařem, který má zkušenosti a
znalosti s problematikou kožních pigmentových lézí.
Doporučená dávka a způsob použití
Přípravek Eskata se podává na kůži a to pouze zdravotnickými pracovníky s příslušnou kvalifikací.
Kožní léze určené k léčbě budou před aplikací přípravku Eskata očištěny a vysušeny.
Po aktivaci aplikátoru bude roztok aplikován přímo na cílové léze. Poté, co se roztok vstřebá do
cílových lézí, bude aplikace zopakována, dokud nebude každá léze plně nasycena roztokem. Zbělení
léze je normální. Aplikace bude provedena až 4krát s odstupem přibližně 1 minuty.
Běžně je při jednom zákroku doporučeno ošetření maximálně 4 lézí (tělo, paže, nohy a obličej).
Pro získání nejlepších výsledků jsou doporučeny dvě léčebné procedury, pokud se léze po jedné léčbě
nevyčistí. Druhá léčba má být provedena nejdříve za 3 týdny po úvodní léčbě, jakmile se pokožka
zotaví po jakékoli předchozí reakci na léčbu.
Pokud Vaše léze nevymizí po prvních dvou léčebných zákrocích, může Váš lékař doporučit další
léčbu přípravkem Eskata a to maximálně celkem 4 léčebné zákroky na lézi. Mezi každým ošetřením
přípravkem Eskata musí být také minimální interval 3 týdny. U léze, které nevymizí, mohou být
zváženy pro další léčebné možnosti.
Poraďte se před léčbou dalších lézí přípravkem Eskata se svým lékařem o dlouhodobých
kosmetických výsledcích ohledně jakýchkoli lézí, které již byly léčeny.
Pamatujte prosím:

•

•
•

Přípravek Eskata je vysoce reaktivní roztok, který nesmí přijít do kontaktu nebo do blízkosti
očí, úst, sliznic nebo otevřených ran. Když se přípravek Eskata používá na obličeji, lehnete si na
záda s hlavou mírně vyvýšenou a otočenou, aby jakýkoli přebytečný roztok odtekl mimo oči.
Zdravotnický pracovník provede další opatření, aby nedošlo ke kontaktu s oblastí kolem očí,
úst, sliznic a otevřených ran.
Je třeba zabránit kontaktu s pokožkou kolem lézí. Během aplikace je třeba odstranit veškerý
přebytečný roztok z okolní kůže pomocí čistého absorpčního látky, jako je např. gáza.
Po dokončení ošetření každé cílové léze se nedotýkejte lézí, dokud roztok úplně nevyschne.

Pokud bylo aplikováno více přípravku Eskata, než mělo
Aplikace většího množství přípravku Eskata nebo častější použití než je doporučeno, neurychlí nebo
nezlepší výsledky léčby. Může to zvýšit výskyt místních kožních reakcí, včetně podráždění, zarudnutí,
tvorby malých puchýřků, tvorby vřídků, bodání nebo pálení.
Váš zdravotnický pracovník odstraní veškerý přebytečný roztok pomocí čisté absorpční gázy.
4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nejčastější nežádoucí účinky jsou místní kožní reakce. Vyskytují se obvykle během několika minut po
zahájení léčby a maximální intenzity dosahují během 1 týdne. Tři měsíce po léčbě většina, ale ne
všechny, místní kožní reakce vymizí. Některé reakce, jako jsou jizvy, úplně vymizet nemusí.
Nežádoucí účinky se mohou objevit v následujících frekvencích:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 lidí
•
Místní reakce v místě aplikace
zarudnutí kůže, svědění
bolest
hromadění tekutiny s otokem
malé puchýřky obsahující tekutinu
změna barvy, včetně nadměrné pigmentace nebo ztráty pigmentace kůže
tvorba krust/strupů
eroze, olupování/šupinatění kůže
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí
•
místní reakce v místě aplikace, jako je atrofie (ztenčení) kůže, tvorba vředů, tvorba jizev
•
svědění postihující celé tělo
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí
•
otok očního víčka, spasmus očního víčka
•
otok rtů
•
komplikace po léčebném zákroku
Mohou se objevit místní kožní reakce přetrvávající 12 týdnů po poslední léčbě zahrnující maximálně
4 zákroky s následujícími frekvencemi:
Velmi časté: mohou postihnout vice než 1 z 10 lidí
•
nadměrná pigmentace kůže
•
tvorba krust/strupů
•
šupinatění kůže

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí
•
zarudnutí kůže
•
ztráta kožní pigmentace
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí
•
tvorba jizev
•
svědění
Většina přetrvávajících místních kožních reakcí jsou mírné intenzity.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5.

Jak přípravek Eskata uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před mrazem.
Použijte do 4 hodin od aktivace aplikátoru. Po léčebném zákroku aplikátor zlikvidujte.
6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Eskata obsahuje
•
•

Léčivou látkou je peroxid vodíku.
Jeden 1,5ml aplikátor obsahuje hydrogenii peroxidum 685 mg.
Dalšími složkami jsou isopropylalkohol a sterilisovaná čištěná voda.

Jak přípravek Eskata vypadá a co obsahuje toto balení
Aplikátor obsahuje čirý, bezbarvý roztok.
Přípravek Eskata je dodáván v aplikátoru na jedno použití ve skleněné ampuli o obsahu 1,5 ml. Každý
aplikátor na jedno použití je balený v blistrovém obalu v krabičce.
Velikosti balení:
•
1 aplikátor na jedno použití
•
vícečetné balení obsahující 3 (3 balení po 1) aplikátory na jedno použití
•
vícečetné balení obsahující 12 (12 balení po 1) aplikátorů na jedno použití
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
•

Držitel rozhodnutí o registraci
FGK Representative Service GmbH
Heimeranstrasse 35
80339 Munich
Německo
Tel: +49 89 893119-22
Fax: +49 89893119-20
Email: edgar.fenzi@fgk-rs.de

•

Výrobce
Catalent UK Packaging Limited
Lancaster Way, Wingates Industrial Estate
Westhoughton, Bolton
Lancashire, BL5 3XX
Velká Británie

Tento léčivý přípravek je registrován v členském státu EU pod následujícími názvy:
Země

Smyšlený název

Finsko, Island, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko,
Španělsko, Švédsko, Česká republika, Belgie

Eskata

Rakousko, Francie, Irsko, Itálie, Velká Británie

Eskeriele

Německo

Eskeriele 685 mg Lösung zur
Anwendung auf der Haut

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 6. 2019.
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
Přípravek Eskata má být podáván pouze zdravotnickými pracovníky s příslušnou kvalifikací.
Během aktivace aplikátoru přípravku Eskata a během podávání roztoku na lézi/e používejte nitrilové
nebo vinylové vyšetřovací rukavice.
Léze na obličeji
Zabraňte vniknutí přípravku Eskata do očí nebo na sliznice, protože přípravek Eskata je silná oxidační
a korozivní látka. Při léčbě seboroické keratózy na obličeji proveďte vhodná opatření pro zabránění
kontaktu s očima, očními víčky nebo s oblastí 5 mm od okraje očnice, ústy, sliznicemi nebo
otevřenými ranami pacienta, např.:
•
uložením pacienta do polohy vleže s hlavou mírně zvednutou a otočenou, aby veškerý
přebytečný lék odtekl mimo oko
•
kromě toho může být aplikována vazelína podél okraje očnice, včetně vnějšího a vnitřního
očního koutku (okraj očnice a vnitřní a vnější oční koutek). Jemně napněte kůži během aplikace,
abyste natáhli všechny vrásky (např. „vějířkovité vrásky“) pro snížení pravděpodobnosti
zatečení léku směrem k oku.
Pokud dojde k náhodné expozici, vyplachujte vodou 15 až 30 minut a zahajte monitorování a další
vyšetření dle potřeby.

Aktivace aplikátoru
Při aktivaci aplikátoru jej držte směrem od sebe i od pacienta. Neodstraňujte víčko, dokud nedokončíte
krok 4 (níže). Pro aktivaci držte aplikátor od sebe a pacienta s papírovým pouzdrem a víčkem
aplikátoru směřujícími nahoru (obrázek 1).
1

Uchopte aplikátor tak, že vložíte palec a ukazováček na značku ve tvaru diamantu na papírovém
pouzdře aplikátoru. Stlačte palec a ukazováček, čímž rozdrtíte ampulku obsahující roztok a uvolníte
roztok do aplikátoru (obrázek 2).
Použijte do 4 hodin od aktivace aplikátoru.
2

Držte aplikátor s víčkem směřujícím nahoru, poklepejte na dno aplikátoru, abyste oddělili roztok od
rozdrcené ampulky (obrázek 3).
3

Jemně sejměte víčko otočením a vytažením z aplikátoru (obrázek 4).

4

Aplikace
Po aktivaci aplikátoru jemně zmáčkněte (mimo pacienta) válec aplikátoru, abyste vytlačili roztok do
hrotu aplikátoru. Ujistěte se, že hrot aplikátoru přípravku Eskata je vlhký (neodkapává) (obrázek 5).
5

Pomocí silného tlaku podobného jako při gumování aplikujte roztok přímo na lézi/e seboroické
keratózy krouživými pohyby asi po dobu 20 sekund, dokud není léze úplně vlhká (obrázek 6).
6

Zabraňte kontaktu s okolní pokožkou. Během aplikace odstraňte veškerý přebytečný roztok z okolní
kůže pomocí čisté absorpční látky (např. gázy).
Počkejte 1 minutu a ošetřené místo sledujte. Zbělení léze je normální. Ponechte ošetřenou/é lézi/e
vstřebat roztok a pak opakujte aplikaci, dokud není léze úplně saturovaná. Celkový počet aplikací
může být až 4 s odstupem jedné minuty na léčebný zákrok. Nepokračujte s další aplikací, pokud je
erytém/edém závažná nebo pokud je bolest větší než mírná. Další aplikace mohou vyžadovat použití
menšího tlaku.
Po dokončení ošetření každé cílové léze se nedotýkejte lézí, dokud roztok úplně nevyschne. Pokud je
nutné, poklepejte na ošetřené léze, bez stírání, pomocí absorpční látky (např. gázy), abyste zajistili
vysušení lézí. Po jednom použití vraťte na aplikátor víčko a dávkovací aplikátor zlikvidujte.
Pokud dojde k otoku, je možné pro snížení otoku ošetřovanou oblast ledovat.

Použití většího množství přípravku Eskata nebo častější použití, než je doporučeno, nevede k
rychlejším nebo lepším výsledkům. Může to navíc zvýšit výskyt a/nebo intenzitu lokálních
nežádoucích účinků, včetně podráždění, erytému, tvorby puchýřků, ulcerace, bodání nebo pálení.

