Topison – creme e pomada Topison

O Topison é um medicamento anti-inﬂamatório indicado para tratar inﬂamações
dermatológicas como, por exemplo, a dermatite atópica. Pode ser encontrada nas farmácias
das versões creme e pomada. Seu valor depende de onde for procurado, mas varia em média
de R$35,00. Sob orientação médica, seu uso pode ser adulto e pediátrico.

Onde comprar Topison mais barato?
No mundo tecnológico no qual nos encontramos hoje em dia, as pessoas procuram métodos
que possam facilitar suas vidas; a internet, talvez, seja o maior meio facilitador que temos ao
nosso lado. Muitos buscam comprar seus produtos pela internet por ser prático e cômodo, já
que para quem quer comparar preços, não precisa mais percorrer uma grande distância.
Para se alinhar a essa modernidade, as farmácias apostam cada vez mais em suas
plataformas virtuais, disponibilizando toda sua linha de medicamentos para os compradores
online. Outro fator que faz da internet ser uma grande aliada na hora das compras, são os
valores que, geralmente, é menor que nas lojas físicas. Para quem gostaria de comprar o
medicamento Topison online, indicamos a plataforma virtual da Drogaria Onofre, onde lá o
preço desse remédio é de R$39,62.

Para que serve o Topison?
O Topison é indicado para tratar processos de inﬂamações dermatológicas como dermatite
de contato, dermatite atópica, psoríase. Não se deve usar esse produto para tratar doenças
não recomendadas, podendo causar efeitos indesejados ao paciente. Se houver dúvida de
quando usar esse medicamento, um médico ou um farmacêutico deve ser consultado.

Qual o preço do Topison?
Nas lojas online, o medicamento Topison na versão creme pode custar entre R$39,36 a
R$51,45 e na versão pomada pode custar entre R$39,36 a R$51,45. Nas lojas físicas, o valor
desse medicamento pode depender de qual rede farmacêutica o consumidor procurar.
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Como Usar o Topsion?
O uso desse medicamento deve ser uma aplicação por dia da pomada na área afetada. Essa
aplicação pode se estender por até sete dias. Esse medicamento não deve ser usado de
forma exagerada, para que não haja risco de intoxicação e que as chances de ocorrer algum
efeito colateral sejam mínimas. Em caso de intoxicação, o paciente deve procurar um
hospital mais próximo para que sejam tomadas as providencias cabíveis.

Efeitos Colaterais do Topsion
O uso desse medicamento pode acarretar efeitos adversos no paciente como coceira,
vermelhidão, bolhas na pele e descamação. Caso o paciente perceba esses ou outros
sintomas adversos, o tratamento com o uso desse medicamento deve ser pausado ate que
um médico ou especialista seja consulado para que ele possa avaliar o estado clínico do
paciente e oriente a continuidade desse tratamento de maneira que não prejudique a ação
desejada.

Composição do Topsion
Cada grama do medicamento Topison na versão creme contém: furoato de mometasona.
Excipientes: cera auto-emulsiﬁcante, óleo mineral, (TCM) triglicéride do ácido cáprico/
caprílico, fenoxietanol com parabenos*, acetamida e água. *metil, etil, butil, propil e
isobutilparabeno. Cada grama do medicamento Topison na versão pomada contém: furoato
de mometasona. Excipientes: miristato de isopropila, fenoxietanol com parabenos* e
petrolato/polietileno). *metil, etil, butil, propil e isobutilparabeno.

Importante
1. Este artigo é de caráter informativo/explicativo e todas as informações aqui contidas
foram pesquisadas na internet. Portanto, algumas informações podem sofrer
alterações ao longo do tempo, ou seja, recomendo que você consulte diretamente as
empresas/produtos mencionadas(os) para sanar qualquer tipo de dúvida.
2. As imagens e fotos aqui contidas são meramente ilustrativas, e os direitos das
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mesmas são reservados ao seus respectivos autores.
3. Esperamos que o conteúdo tenha sido de bom agrado e agradecemos a visita desde
já, um grande abraço!
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