Aplikační List K6 k přípravku Derma.Ferm KOMPLET (samostatný list Df.K6)

Řešený problém: POČÍNAJÍCÍ LUPÉNKA
Krátký popis případu: 59 let starý muž s diagnostikovanou lupénkou uvádí jako konkrétní projev onemocnění
červené svědící pupínky v počtu cca 25 na obou nohách od kolen dolů. Dermatolog doporučil mazání Indulonou
bez jakéhokoliv zlepšení. Následná aplikace masti a mýdla URIEGE použitá na radu lékárníka způsobila snížení
pocitu svědění, jinak však pupínky zůstaly bez jakékoliv změny (panel A a B). Počátkem června 2019 zahájena
aplikace přípravku Derma.Ferm® KOMPLET lehkým postřikem postižených míst, třítýdenní aplikace byla
ukončena ke dni 3. července 2019. Poté popisováno klidné období minimálně 6 týdnů (panel C). Manželka
probanda v emailu potvrdila údaje uvedené manželem s tím, že v letním období může její manžel konečně chodit
v krátkých kalhotách bez toho, aby se drbal na nohách a na prvý pohled vypadal nemocně.
Fotografická dokumentace:

Komentář BiomCare: lupénka je závažné autoimunitní onemocnění spojené s porušením regulace tvorby a
zrání kožních buněk. Často může být kombinováno s jinými autoimunitními chorobami. Doménou použití jsou
počáteční stádia vývoje choroby s rozvíjející se dysbiosou před plným rozvinutím autoimunitního stádia.
Doporučení BiomCare: vzhledem ke společensky diskriminujícímu průběhu onemocnění jsou uživatelé ochotní
investovat do léčby čas i peníze. Bohužel, spolehlivých, bezpečných a ekonomicky akceptovatelných léčebných
prostředků s trvalými účinky je zatím na trhu zoufalý nedostatek. Příznivý účinek přípravku Derma.Ferm
KOMPLET u tohoto onemocnění jsme ovšem schopni potvrdit pouze u počínající formy tohoto onemocnění, jak
bylo prokázáno dotazem u spokojených klientů. Firma BiomCare explicitně upozorňuje případné uživatele
na skutečnost, že u rozvinuté lupénky se zasažením rozsáhlých ploch na těle a významným zčervenáním
pokožky jsme nezaznamenali s přípravkem viditelný úspěch. U těchto pokročilých forem onemocnění
doporučujeme postiženým osobám vyhledat odbornou lékařskou pomoc a požádat o zařazení do
specializovaných skupin (center) zabývajících se touto pokročilou formou onemocnění (webové stránky VZP –
heslo „Specializovaná kožní pracoviště pro léčbu těžké psoriázy“)

