Curaderm-BEC5:
Perguntas e Respostas, Uso e Instruções
Curaderm-BEC5 - Um tratamento eficaz para canceres de pele nãomelanoma
INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR: Este documento responde a algumas perguntas comuns sobre
Curaderm-BEC5. Ele não contém todas as informações disponíveis. Não toma o lugar de falar com o seu
médico, farmacêutico ou profissional de saúde. Se você tiver alguma dúvida sobre a utilização deste
medicamento, por favor consulte o seu profissional de saúde.
O que Curaderm-BEC5 contém?
Curaderm-BEC5 creme (20g) contém o ingrediente ativo anticancerígeno Glicosídeos Solasodine (BEC).
Ele também contém Ácido Salicílico e Uréia em concentrações relativamente elevadas que ajudam BEC a
matar células cancerosas. Ácido Salicílico e Uréia podem irritar a pele em alguns indivíduos.
Para que é Curaderm-BEC5 utilizado?
Este medicamento é utilizado para tratar canceres de pele não-melanoma: carcinoma de células basais,
também chamado carcinoma basocelular (CBC) e o carcinoma espinocelular (CEC), bem como
ceratoses.
O que fazer antes de usar Curaderm-BEC5?
Informe o seu médico ou profissional da saúde se você tem alergia a quaisquer medicamentos, alimentos,
conservantes ou drogas. O ingrediente anticancerígeno BEC está presente na berinjela. Se você é alérgico
a berinjela, converse com seu médico ou profissional de saúde antes de usar Curaderm-BEC5.
Além disso não use este medicamento se voc ê é:
* Alérgico à aspirina
* ou menor de 12 anos sem aconselhamento médico
NOTA: Áreas sendo tratadas com Curaderm-BEC5 devem permanecer cobertas com um curativo, tais
como micropore. Curaderm-BEC5 deve ser armazenado abaixo de 25° C, preferivelmente na
geladeira. Manter Fora do Alcance das Crianças.
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Como usar Curaderm-BEC5
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Converse com seu médico ou profissional da saúde antes de iniciar o tratamento
Lave a área a ser tratada com sabão e água
Permitir área a secar
Lavar as mãos
Abra a parte superior do frasco Curaderm-BEC5 apenas imediatamente antes da utilização
Aplique uma camada FINA de Curaderm-BEC5 APENAS na área afetada ou áreas a serem tratadas.
Cuidados devem ser tomados para não aplicar creme Curaderm-BEC5 em áreas não afetadas. Se
excesso de creme é aplicado, limpe o excesso e depois lave creme Curaderm BEC5 da área com água e
sabão. Curaderm-BEC5 é usado somente para tratar áreas externas da pele. Áreas perto dos olhos ou os
lábios devem ser tratadas com muito cuidado. Não permita que Curaderm-BEC5 entre em seus olhos.
A área que você trata com Curaderm-BEC5 não deve ser maior do que cerca de 2 polegadas por 2
polegadas (2.5cm por 2.5 cm), a menos que indicado pelo seu m édico.
Cobrir a área tratada com uma bandagem hermética (sem ar), como fita de papel Micropore.
Fechar o frasco Curaderm. Armazenar com segurança o frasco fechado de Curaderm-BEC5 em local
fresco (abaixo de 25°C ou 77°F) ou refrigerar.
Após a aplicação do creme lavar bem as mãos.
Aplicar Curaderm-BEC5 duas vezes por dia, seguindo as instruções acima. Deixe o creme sobre a
área ou áreas afetadas pelo tempo prescrito pelo seu médico. A duração do tempo que Curaderm-BEC5 é
deixado sobre a pele varia e não é o mesma para condições diferentes da pele. Curaderm-BEC5 pode ser
aplicado com mais frequência como indicado pelo seu médico ou profissional da saúde.
Não utilize lâmpadas solares ou camas de bronzeamento. Evitar a exposição ao sol, tanto quanto possível
durante o tratamento com Curaderm-BEC5.
Certifique-se de manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Como Aplicar:
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D úvidas
Quantas vezes?
Curaderm-BEC5 deve ser utilizado, pelo menos, duas vezes por dia, mas pode também ser utilizado até
dez vezes por dia dependendo do tipo de lesão a ser tratada. Por favor, fale com seu médico ou
profissional de saúde para diretrizes de uso em aplicações mais frequentes. É importante sempre cobrir a
área tratada com um pano ou papel especial, como Micropore, que é uma marca de fita de papel. NÃO
permita a área a ser tratada a secar.
O que esperar?
Na maioria dos casos, algum grau de vermelhidão, coceira, descamação da pele, inchaço e alguma
drenagem será observada durante o tratamento. Formigamento ou queimação pode ser sentido por 30 a
60 minutos após cada aplicação. Esta é uma reação normal. O seguinte padrão de reações pode ser
antecipado: Primeiro vermelhidão, em seguida geralmente erosão e ulceração seguido por um novo
crescimento do tecido da pele normal. Durante o tratamento a lesão pode parecer pior do que antes do
tratamento. Durante o tratamento e até que o tecido novo tenha crescido, sua pele na área de tratamento
vai ficar visivelmente diferente da pele normal.
Por quanto tempo usá-lo?
Quando a pele tratada aparecer normal, o tratamento deve ser interrompido. Os tempos de tratamento nos
ensaios clínicos foram 8 semanas e 12 semanas. Os tempos de tratamento irão variar dependendo do tipo
e tamanho da lesão sendo tratada. Ocasionalmente, pode ser necessário prolongar o regime de
tratamento. Em caso de dúvida, é melhor tratar a área por um período prolongado a fim de evitar a reocorrência. Neste caso, o tratamento deve continuar até ao momento em que a lesão foi substituída por
um tecido novo.
É importante garantir um regime de tratamento normal. Vários tratamentos ignorados pode resultar
no crescimento de pele normal ao longo do topo da lesão. Isto pode resultar em mascaramento e,
assim, o tratamento incompleto da lesão.
Reações adversas: Dor excessiva, inchaço, vermelhidão ou drenagem purulenta (pus), febre e
outras preocupações devem ser comunicadas ao seu médico ou profissional de saúde.
Renúncia: Curaderm-BEC5 não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Estas
declarações não foram avaliadas pelo FDA americano. Informações em nosso site são fornecidas apenas para fins
informativos e não pretendem substituir o conselho fornecido pelo seu próprio médico ou profissional de saúde.
Você não deve usar a informação contida aqui para diagnosticar ou tratar um problema de saúde ou doença, ou
prescrever medicamentos.
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Informações Importantes do Fabricante
Se o creme Curaderm BEC5 está aguado ou está saindo transparente, ele não está danificado, mas
separado devido às altas temperaturas.
Ele pode ser reconstituído de volta ao normal como espuma de novo e ainda é 100% eficaz!
1. Coloque seu tubo de Curaderm num pequeno recipiente de água quente a 60-70 graus Celsius durante
aproximadamente 5 minutos.
2. Remova e agite vigorosamente à mão. Você será capaz de ouvir o líquido quando agitando o tubo como
sendo água. Continue a agitar até que você pare de ouvir a solução aquosa tremendo por dentro.
3. Coloque o tubo imediatamente no congelador por 15-20 minutos.
4. Em seguida, guarde na geladeira pronto para uso.
Isto irá assegurar que seu tubo de Curaderm estará misturado novamente e funcionando 100%, efetivo
como novo.
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