INFORMATIVO TÉCNICO

TRIOXISALENO
ANTIPSORIÁSICO
Sinonímia
Trissoralen, Trioxalen
Ação
Agente de pigmentação da pele, usado no tratamento do vitiligo e no aumento da
tolerância da pele à luz solar.
Indicações
Para induzir a pigmentação em pequenas áreas vitiliginosas.
Posologia
Uso Interno
Vitiligo: via oral, 20 a 40mg/dia, 2 a 4 horas antes dos períodos controlado de exposição
de UVA, 2 a 3 vezes/semana, com intervalo de 48 horas.
Aumento da tolerância a luz solar e pigmentação da pele: via oral, 20 a 40mg, 2 horas
antes dos períodos controlados de exposição de UVA, 2 ou 3 vezes/semana (intervalo
mínimo de 48 horas). Para este fim, o tratamento deve ser limitado em 14 dias de terapia,
em tratamento contínuo ou intermitente.
Uso externo
No tratamento do vitiligo: aplicar nas manchas 1x/semana e expor à luz solar ou UVA por
não mais que 1 minuto.
Reações Adversas
Reações mais freqüentes: prurido na pele, náusea, tontura, dor de cabeça, depressão
mental. Sintomas de overdose ou super exposição a luz violeta: bolha e descamação da
pele, rubor, ferida na pele, edema, especialmente nos pés ou pernas.
Contra-Indicações
Trioxisaleno é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade à droga. O
risco/benefício deve ser avaliado em situações clínicas como: lupo eritematoso agudo,
erupção polimórfica à luz, porfiria, xeroderma pigmentoso, afacia, catarata, câncer de pele.
Sugestão de Fórmula - Loção com Trioxisaleno
Trioxisaleno
1%
seguida de exposição à luz solar ou UVA,
Propilenoglicol
50%
por não mais que 1 minuto. Logo após,
Álcool Etílico qsp 50 mL
recobrir os locais da aplicação com
Modo de usar
bloqueador
solar.
Aplicar
somente
nas
manchas
vitiliginosas, uma vez por semana,
Obs: as loções com Trioxisaleno devem ser empregadas sob supervisão médica e nunca
entregues ao paciente para uso em casa.
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