
BBLLUUEE  CCAAPP  ss pp rr aayy   
(( aa cc ee ss tt   pp rr oo ss pp ee cc tt   ee ss tt ee   dd ee ss tt ii nn aa tt   îî nn   ee xx cc ll uu ss ii vv ii tt aa tt ee   ss pp ee cc ii aa ll ii şş tt ii ll oo rr   dd ii nn   dd oo mmee nn ii uu ll   ss ăă nn ăă tt ăă ţţ ii ii ))   

Producator:  Laboratorios Catalysis, S. L. Madrid , reprezentate în România prin Catalysis – 021 / 667 82 72.  

Mod de prezentare:  flacoane de 100 ml sau 200 ml de solu ţie; 

Compozi ţie:  zinc pyrithion 0,2%, isopropyl myristat, etanol, p olysorbat 80, sodium lauryl sulfat, sorbitol, 

isobutan. 

Indica ţii terapeutice:  controlul psoriazisului, dermatitei seboreeice, m ătre ţei, dermatitei atopice, lichenului 

plan, pithiriazisului versicolor, ihtiozei precum şi a altor xeroze cutanate care evolueaz ă cu descuam ări, 

mâncărimi, irita ţii sau eritem. 

Administrare:  numărul de aplica ţii este variabil în func ţie de necesitatea de a ţine sub control manifest ările 

afec ţiunii tratate (de la o aplicare pe s ăpt ămână în unele dermatite seboreeice, pân ă la 2 – 3 aplica ţii pe zi în 

unele cazuri de psoriazis). Este de dorit ca aplica rea spray-ului s ă se prelungeasc ă cu înc ă o s ăpt ămână dup ă 

vindecarea leziunilor pentru a se ob ţine astfel o bun ă consolidare a rezultatelor tratamentului. Dup ă încheierea 

aplica ţiilor de spray este de dorit ca în scopul igienei z ilnice s ă se utilizeze crema, şamponul şi gelul de du ş 

din gama BBLL UUEE  CCAAPP ceea ce va ajuta la controlul afec ţiunii şi la prevenirea recidivelor. 

Pentru scalp se utilizeaz ă aplicatorul special tubular existent în ambalaj. 

Propriet ăţi:  efectele produselor din gama BBLL UUEE  CCAAPP se bazeaz ă pe propriet ăţile specifice ale unei noi formule 

ale pirithionat-ului de zinc. Aceast ă molecul ă ac ţioneaz ă atât la suprafa ţa, cât şi în interiorul stratului 

cornos, reducându-i proliferarea accelerat ă printr-un intens efect antiproliferativ citostatic . La acest mecanism 

principal de ac ţiune se adaug ă şi o important ă ac ţiune antibacterian ă împotriva unor microorganisme patogene 

(streptococ şi stafilococ), precum şi o puternic ă ac ţiune antifungic ă (îndeosebi împotriva pityrosporum-ului 

ovale şi orbicular). 

Reacţii adverse:  foarte rar reac ţii alergice cutanate. 

Contraindica ţii / Precau ţii:  - hipersensibilitate la unul dintre ingrediente. E ste destinat numai uzului extern! 

Dacă intr ă în contact cu ochii, ace ştia trebuie sp ăla ţi cu ap ă rece din abunden ţă. Intoxica ţia acut ă, prin 

ingestie, necesit ă spitalizare. A nu se utiliza dup ă data expir ării înscris ă pe ambalaj. A se p ăstra la loc 

r ăcoros. A nu se l ăsa la îndemâna copiilor. 


