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Το Pigmerise™ είναι ένα φυσικό προϊόν που παραλαμβάνεται από τον καρπό του μαύρου 
πιπεριού (Piper nigrum L.) σε ελαιορητίνη με υψηλή συγκέντρωση αλκαλοειδών και πτητικών 
ελαίων. Το Pigmerise™ ενισχύει τη μελανογένεση και τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων 
που οδηγούν σε επαναχρωματισμό του δέρματος. Το Pigmerise™ ενδείκνυται για τη θεραπεία 
της λεύκης, της ιδιοπαθούς σταγονοειδούς λευκοδερμίας και άλλων διαταραχών στις οποίες 
παρουσιάζεται μείωση των μελανοκυττάρων.

Pigmerise™
Ασφαλής, αποτελεσματική και καινοτόμα λύση στη θεραπεία της λεύκης

Tο Fagron Advanced Derma Convenience Pack PF (πακέτο 
γαληνικής παρασκευής) είναι ένας γρήγορος, ασφαλής και εύκολος 
τρόπος παρασκευής εξατομικευμένου γαληνικού φαρμάκου για τη 
θεραπεία της λεύκης με ακρίβεια και ασφάλεια. Tο Convenience 
Pack προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για να παρασκευαστεί από το 
φαρμακοποιό ένα σταθερό σκεύασμα τοπικής εφαρμογής. To 
Fagron Advanced Derma Convenience Pack PF περιλαμβάνει 
προζυγισμένo Pigmerise™ 20%, προζυγισμένη βάση γαληνικής 
παρασκευής Fitalite™, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που 
διατίθεται σε ασθενή και οδηγίες παρασκευής.

Fagron Advanced Derma Convenience Pack PF

Rx/
Κρέμα για επαναχρωματισμό του δέρματος

Pigmerise™ 20%

Fitalite™ qsp 50 g

∆οσολογία: Τοπική εφαρμογή μία φορά το βράδυ

Η συνιστώμενη δοσολογία του Pigmerise™ είναι επαρκής για να ληφθεί το αποτέλεσμα μελάγχρωση 
όπως αναφέρεται σε μελέτες. Αποθηκεύεται σε περιέκτη που δεν έχει επαφή με αέρα.

Μελέτη διεξήχθη στην Ιταλία για 
6 μήνες, με 75 ασθενείς (18 έως 
53 ετών), που έπασχαν από 
λεύκη σε ποικίλες προεκτάσεις 
σε περιοχές από 5% έως και 35% 
της συνολικής επιφάνειας του 
δέρματος.

Αξιολόγηση 2 ομάδων ασθενών:

Ομάδα Α (32 ασθενείς) - έλαβαν 
θεραπεία με κρέμα πιπερίνης 
+ 3 εβδομαδιαίες 311 nm 
συνεδρίες UVB φωτοθεραπείας.
Ομάδα Β (43 ασθενείς) - έλαβαν 
θεραπεία αποκλειστικά με κρέμα 
πιπερίνης.

Αποτελέσματα
• Στην ομάδα Α το 80.0% των ασθενών παρουσίασαν 76-100% 

επαναχρωματισμό
• Στην ομάδα Β το 52.4% των ασθενών παρουσίασαν 76-100% 

επαναχρωματισμό
• Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς στην ομάδα Α 

παρουσίασαν σημάδια επαναχρωματισμού από τον πρώτο 
μήνα, ενώ στην ομάδα Β το ποσοστό αυτό επιτεύχθηκε μεταξύ 
του 2ου και του 3ου μήνα

• Μόνο ένας ασθενής που ανήκε στην ομάδα Β έδειξε 
χαμηλότερο επαναχρωματισμό από 25%

• Το ποσοστό επαναχρωματισμού που παρατηρήθηκε παρέμεινε 
σταθερό ακόμα και μετά από 3 και 6 μήνες μετά το τέλος του 
πρωτοκόλλου

0 - 25% 26 - 50% 51 - 76% 76 - 100%

 Ομάδα A 0.0 3.3 16.7 80.0

 Ομάδα B 2.4 14.3 31.0 52.4

Ποσοστό επαναχρωματισμού στο τέλος της μελέτης
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Επαναχρωματισμός φωτοστέφανου 
περιμετρικά τουσπίλου μετά από 6 μήνες 
θεραπείας 

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στη θεραπεία 
διαταραχών αποχρωματισμού


