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ZĀĻU APRAKSTS 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Travocort 10mg/1mg/g krēms 
 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
1 g Travocort krēma satur 10 mg (1%) izokonazola nitrātu (Isoconazoli nitras) un 1 mg 
(0,1%) diflukortolona valerātu (Diflucortoloni valeras). 
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Krēms. 
 
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 
4.1 Terapeitiskās indikācijas 
 
Sākotnēja vai periodiska virspusēju ādas sēnīšu infekciju terapija, kas norisinās vienlaikus ar 
izteiktu ādas iekaisumu vai ekzēmu, piemēram, plaukstu, kāju pēdu pirkststarpu apvidū, kā 
arī cirkšņu un dzimumorgānu rajonā. 
 
4.2 Devas un lietošanas veids 
 
Travocort jāuzklāj uz slimības skartajiem ādas apvidiem divas reizes dienā.  
 
Ārstēšanu ar Travocort jāpārtrauc, kad izzūd ādas iekaisuma vai ekzematozās parādības, bet 
ne vēlāk, kā pēc 2 nedēļām. Terapiju jāturpina ar kortikosteroīdus nesaturošu līdzekli 
Travogen. Tas īpaši attiecināms uz zāļu lietošanu cirkšņu un dzimumorgānu rajonā.  
 
4.3 Kontrindikācijas 
 
Tuberkulozes vai sifilisa klīniskās izpausmes ārstējamā ādas rajonā, vīrusu slimības 
(piemēram, vējbakas, herpes zoster), rozācija, periorāls dermatīts un pēcvakcinācijas ādas 
reakcijas ārstēšanai paredzētajā ādas zonā.  
 
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no palīgvielām.  
 
4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 
Bakteriālu ādas infekciju gadījumā nepieciešama papildus specifiska terapija. 
 
Uzklājot uz sejas, jāizvairās no Travocort iekļūšanas acīs. 
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Lokālo kortikosteroīdu plaša vai ilgstoša lietošana uz lieliem ķermeņa virsmas laukumiem, 
īpaši zem pārsējiem, nozīmīgi palielina blakusparādību risku. 
 
Tāpat kā lietojot sistēmiskos kortikoīdus, arī lokālo kortikoīdu lietošanas rezultātā var rasties 
glaukoma (piemēram, pēc lielas devas vai plašas uzklāšanas ilgstošā laika periodā, cieša 
pārsēja gadījumā vai lietojot ādā ap acīm).  
 
Plaukstu vai pēdu pirkststarpu infekciju gadījumā ieteicams starp pirkstiem ielikt  
marles saites, kas noklātas ar Travocort krēmu.  
 
Lai izvairītos no atkārtotas infekcijas, personīgās lietas (sejas salvetes, dvieļi, apakšveļa u.c., 
vēlams kokvilnas) jāmaina katru dienu un jānovāra. 
 
Ļoti būtiski veiksmīgai Travocort terapijai ir regulāri higiēnas pasākumi. Tinea pedum 
gadījumā pirkststarpas ir rūpīgi jāizslauka pēc mazgāšanās, zeķbikses vai zeķes ir jāmaina 
katru dienu.  
 
 
4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Līdz šim nav zināma. 
 
 
4.6 Grūtniecība un zīdīšana 
 
Eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem ir iegūti dati par kortikosteroīdu reproduktīvo 
toksicitāti (skatīt apakšpunktu 5.3 „Preklīniskie dati par drošību”). 
 
Vairāki epidemioloģiskie pētījumi liecina par iespējamu palielinātu vilkarīkles risku 
jaundzimušajiem, kuru mātes grūtniecības pirmā trimestra laikā ārstētas ar sistēmiskajiem 
kortikosteroīdiem. Vilkarīkle ir reta patoloģija un gadījumā, ja sistēmiskie kortikosteroīdi ir 
teratogēni, tie varētu palielināt gadījumu skaitu par vienu vai diviem gadījumiem uz 1000 
grūtniecības laikā ārstētām sievietēm. Nav pietiekošu datu par lokālo kortikosteroīdu 
lietošanu grūtniecības laikā, bet sagaidāmais risks varētu būt zemāks, jo lokāli lietotu 
kortikosteroīdu sistēmiskā pieejamība ir ļoti zema. 
 
Parasti lokāli lietojamus kortikoīdus saturošus līdzekļus nevajadzētu lietot grūtniecības 
pirmajā trimestrī. Sievietēm grūtniecības un zīdīšanas perioda laikā ļoti rūpīgi jāizvērtē 
Travocort terapijas klīniskās indikācijas, kā arī sagaidāmā labuma un iespējamā riska 
attiecība. Īpaši jāizvairās no lietošanas plašā ādas laukumā vai ilgstošas lietošanas. 
 
Mātēm krūts barošanas periodā zāles nelietot uz krūts dziedzeriem.  
 
4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
 
Nav novērota. 
 
4.8 Nevēlamās blakusparādības 
 
Atsevišķos gadījumos ārstēšanas laikā ar Travocort var rasties lokāli simptomi, piemēram, 
nieze, dedzināšana, eritēma vai vezikulācija. 



Apstiprināts ZVA 14898-151009 

 3

 
Ja Travocort lieto plašos ķermeņa virsmas laukumos (apmēram 10% un vairāk) vai ilgstoši 
(ilgāk kā 4 nedēļas), var novērot šādas blakusparādības: lokālus simptomus, piemēram, ādas 
atrofiju, teleangiektāzijas, strijas, pinnēm līdzīgas izmaiņas ādā, ādas pigmentācijas izmaiņas 
un sistēmiskus kortikoīdu efektus absorbcijas rezultātā. 
 
Tāpat kā citiem lokālai lietošanai paredzētiem kortikoīdiem, retos gadījumos var novērot 
šādas blakusparādības: folikulīts, hipertrihoze, periorāls dermatīts, ādas krāsas izmaiņas, 
alerģiskas ādas reakcijas pret kādu no sastāvdaļām. 
 
Nevar izslēgt blakusparādības jaundzimušiem, kuru mātes grūtniecības vai zīdīšanas laikā 
lietojušas zāles plašos ķermeņa virsmas laukumos vai ilgstoši (piemēram, samazināta 
virsnieru garozas funkcija, ja zāles lietotas pēdējo grūtniecības nedēļu laikā).  
 
4.9 Pārdozēšana 
 
Akūtās toksicitātes pētījumu rezultāti neliecina, ka vienreizēja pārsniegtas norādītās devas 
uzklāšana ādā (lietošana plašā ķermeņa laukumā absorbciju veicinošos apstākļos) vai nejauša 
iekšķīga lietošana radītu akūtas intoksikācijas risku.  
 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
5.1 Farmakodinamiskās īpašības 
 
Farmakoterapeitiskā grupa: kombinēts pretsēnīšu līdzeklis. 
ATĶ kods: D01AC05 
 
Izokonazola nitrāts paredzēts virspusēju ādas sēnīšu slimību ārstēšanai. Tam ir ļoti plašs 
antimikrobu darbības spektrs. Tas ir efektīvs pret dermatofītiem un rauga sēnītēm, raugveida 
sēnītēm (ieskaitot Pityriasis versicolor izraisītāju) un pelējuma sēnēm, kā arī pret erythrasma 
izraisītāju. 
  
Diflukortolona valerāts nomāc iekaisuma pazīmes iekaisīgu un alerģisku ādas slimību 
gadījumā, atvieglo subjektīvās sūdzības, piemēram, niezi, dedzināšanu un sāpes. 
 
 
5.2 Farmakokinētiskās īpašības 
 

• Izokonazola nitrāts 
 
Izokonazols no Travocort krēma ātri iekļūst cilvēka ādā un sasniedz maksimālo koncentrāciju 
ādas raga slānī un dzīvajā ādā jau 1 stundu pēc uzklāšanas. Lietojot lokāli trušiem, ādā tika 
sasniegta augstāka pretsēnīšu līdzekļa koncentrācija, salīdzinot ar līdzekļiem, kas nesaturēja 
kortikosteroīdus. To var izskaidrot ar perkutānās absorbcijas aizkavēšanos, kortikosteroīdu 
vazokonstriktīvās iedarbības rezultātā. 
 
Pretsēnīšu līdzekļa un kortikosteroīdu koncentrāciju attiecība ādā palielinās atbilstoši 
attiecībai 10:1 Travocort krēmā. Tas liecina par to, ka kortikosteroīdi neietekmē pretsēnīšu 
efektu.  



Apstiprināts ZVA 14898-151009 

 4

Metabolizējoties ādā, izokonazols netiek inaktivēts. Sistēmiskā iedarbība perkutānās 
absorbcijas rezultātā ir neliela. Pat pēc ādas raga slāņa noņemšanas sistēmisko cirkulāciju 4 
stundu iedarbības laikā sasniedz mazāk kā 1% no lietotās devas. 
  
Lai noskaidrotu izokonazola nitrāta izplatību cilvēka organismā, perkutāni absorbētais 
daudzums bija par mazu. Tāpēc intravenozi injicēja 0,5 mg 3H-iezīmētu izokonazola nitrātu. 
Izokonazols pilnīgi metabolizējās un ātri izdalījās no organisma.  
 
Kvantitatīvi visnozīmīgākie metabolīti bija 2,4-dihlormandeļskābe un 2-(2,6-
dihlorbenziloksi)-2-(2,4-dihlorfenil)-etiķskābe. Trešdaļa no iezīmētās substances izdalījās ar 
urīnu un divas trešdaļas ar žulti. 75% no kopējās devas izdalījās jau 24 stundu laikā. 
  

• Diflukortolona valerāts 
 
Izokonazols neietekmē diflukortolona valerāta penetrāciju un perkutāno absorbciju. 
Diflukortolona valerāts ātri penetrējas ādā, pēc vienas stundas sasniedzot raga slānī 
koncentrāciju 150 µg/ml (=300 µmol/l). Šāda koncentrācija saglabājas vismaz 7 stundas. 
Kortikosteroīdu koncentrācija dziļākos epidermas slāņos bija apmēram  
0,15 µg/ml (=0,3 µmol/l).  
 
Diflukortolona valerāts ādā daļēji hidrolizējas par līdzīgi efektīvu diflukortolonu. 
Kortikosteroīda daudzums, kas perkutāni absorbējas, ir neliels. Četru stundu laikā no lokāli 
lietotas Travocort devas perkutāni absorbējas mazāk kā 1%.  
 
Nonākot sistēmiskā cirkulācijā, diflukortolona valerāts dažu minūšu laikā hidrolizējas par 
diflukortolonu un atbilstošu taukskābi. Bez diflukortolona plazmā konstatēts 11-keto-
diflukortolons un vēl divi citi metabolīti. Diflukortolons un pārējie metabolīti eliminējas no 
plazmas ar pusperiodu 4-5 stundas un attiecīgi apmēram 9 stundas (pusperiods pēc 
intravenozas injekcijas) un izdalās ar urīnu un fēcēm attiecībā 75:25.  
 
5.3 Preklīniskie dati par drošību  
 
Sistēmiskās tolerances pētījumos pēc atkārtotas dermālas un subkutānas lietošanas 
diflukortolona valerāta iedarbība bija identiska tipiskai kortikoīdu iedarbībai. Pēc atkārtotas 
aktīvo vielu kombinācijas lietošanas ādā novēroja tikai kortikoīdiem tipisku iedarbību. No tā 
var secināt, ka, lietojot Travocort terapeitiskās devās ārkārtas apstākļos, tas ir plašos ādas 
virsmas laukumos un/vai zem pārsēja, var sagaidīt tikai kortikosteroīdiem tipiskās 
blakusparādības. Nebija norādījumu par iespējamu mijiedarbību ar izokonazola nitrātu. 
Sistēmiskās tolerances pētījumos ar atkārtotām izokonazola nitrāta devām nebija norādījumu 
par pretsēnīšu līdzekļa sistēmisku iedarbību Travocort lietošanas laikā. 
  
Embriotoksicitātes pētījumos ar Travocort ieguva kortikosteroīdiem tipiskus rezultātus – 
atbilstošā testa sistēmā tiek ierosināti embrioletāli un/ vai teratogēni efekti. Ņemot vērā šos 
iegūtos datus, īpaši rūpīgi jāapsver Travocort lietošana grūtniecības laikā. Epidemioloģisko 
pētījumu rezultāti ir apkopoti apakšpunktā “4.6 Grūtniecība un zīdīšana”. 
 
Specifiski reproduktīvās toksicitātes pētījumi nesniedza norādījumus par izokonazola nitrāta 
negatīvu ietekmi uz dažādām reprodukcijas fāzēm. Aktīvai vielai nekonstatēja teratogēnu 
potenciālu. Kaut arī kontrolēti klīniskie pētījumi nav veikti, izokonazola nitrātu saturošu zāļu 
lietošanas pieredze grūtniecības laikā nenorāda uz embriotoksicitātes risku. 
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Lai atklātu gēnu, hromosomu un genomu mutācijas, tika veikti in vitro un in vivo pētījumi, 
kuru rezultātā diflukortolona valerātam vai izokonazola nitrātam mutagēnu potenciālu 
nekonstatēja. 
  
Specifiski kancerogenitātes pētījumi netika veikti ne diflukortolona valerātam, ne arī 
izokonazola nitrātam. Ņemot vērā farmakodinamiskās iedarbības specifiku, genotoksiskā 
potenciāla pierādījumu trūkumu, strukturālās īpašības un hroniskas toksicitātes testu 
rezultātus (nav norādījumu par proliferatīvām izmaiņām), nav pamata aizdomām par 
kancerogenitātes potenciālu kādai no aktīvām vielām. Tā kā, lietojot Travogen atbilstoši 
rekomendācijām, nav novērota sistēmiska ietekme, audzēju attīstība ir maz ticama. 
 
Atbilstoši lokālās tolerances pētījumu rezultātiem pēc atkārtotas ārīgas diflukortolona valerāta 
vai tā kombinācijas ar izokonazola nitrātu lietošanas, Travocort terapijas rezultātā nav 
gaidāmas citas ādas izmaiņas, kā vien jau zināmās blakusparādības, kas rodas lokāli lietojot 
kortikoīdus saturošas zāles.  
 
Gļotādas tolerances pētījumu rezultāti truša acu gļotādā parādīja, ka Travocort, netīši 
saskaroties ar acu gļotādu, var izraisīt vieglu konjunktīvas kairinājumu. 
  
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
 
6.1 Palīgvielu saraksts  
 
Baltais mīkstais parafīns 
Šķidrais parafīns 
Cetilstearilspirts 
Polisorbāts 60 
Sorbitānstearāts 
Dinātrija edetāts  
Attīrīts ūdens 
 
6.2 Nesaderība 
 
Nav zināma. 
 
6.3 Uzglabāšanas laiks 
 
5 gadi.  
Uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas - 3 mēneši.  
 
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.  
 
6.5. Iepakojuma veids un saturs  

 
Tīra alumīnija tūbiņas, iekšējā siena izklāta ar epoksīda sveķiem, poliestera bāzes ārējais 
pārklājums, poliamīda bāzes tūbiņas membrānveida aizdare. Skrūvējams vāciņš no augsta 
blīvuma polietilēna.  
 
Iepakojums: tūbiņas pa 5g, 10g, 15g, 20g, 30g.  
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Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.  
 
6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai 
 
Visas zāles jāuzglabā pareizi, bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.  
 
 
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 
Intendis GmbH 
D-10589, Berlin, Vācija 
 
8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS 
 
97-0544 
 
 
9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
 
05.11.1997/ 06.11.2002 
 
 
10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
05.08.2009. 
 
 
 


