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*The Calixarene Cevidra formulations are manufactured
under licence from  French Institute for Radiation 
Protection and Nuclear Safety 

**The Calixarene Cevidra formulations has been developed
with the sponsorship from General Directorate for 
Armement

GENERAL DIRECTORATE FOR ARMEMENT



GENERAL DIRECTORATE FOR ARMEMENT

*

**

الملف الفني



Laboratoire CEVIDRA, 45 boulevard Marcel Pagnol – 06130 GRASSE - FRANCE

االسم التجاري وعرض عن المنتج

®Calixarene Cevidra كریم ُمنّظف ومزیل للتلوث أنبوب سعة 50 مل  

مستحلبات  كالیكسارین الكربوكسیل (%0,75)،  
منّشطات السطح زیت البارفین    

مادة حافظة  ماء     

خضع التركیز الفّعال لكالیكسارین الكربوكسیل التي تدخل في تركیبة الكریم الُمنّظف لدراسٍة أشرف علیھا معھد الوقایة من اإلشعاع 
والسالمة النوویة (IRSN). وقد أتاحت ھذه الدراسة تحدید كمیة 7,5 جرام من كالیكسارین الكربوكسیل لكل كیلوجرام واحد من الكریم 

الُمنّظف كتركیز فّعال مثالي.

التركیبة 

الصانع
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معلومات واحتیاطات االستعمال:

ھــا لعــالج التلــوث الخارجــي باألكتینیــدات (الیورانیــوم، البلوتونیــوم،  یعتبــر ®Calixarene Cevidra منتجــًا طبیــًا ُموجًّ
األمریسیوم، الثوریوم). 

وینــدرج اســتخدامھ الــذي یجــب أن یتــم بإشــراف طبــي، فــي إطــار إجــراءات إزالــة التلــوث مــن البشــرة و/أو الشــعر بعــد 
ترطیبھما، مع ضرورة أن ُتتبع ھذه العملیة بشطف غزیر.    

فــي بعــض الحــاالت الطارئــة مــن الممكــن وضــع الكریــم علــى البشــرة و/أو الشــعر رغــم عــدم ترطیبھمــا مــن قبــل. فوضــُع 
ث تبقى ممكنة.    الكریم دون ماء قد یكون أكثر صعوبة، غیر أن مالمسة المكونات الفعالة للبشرة والُملوِّ

ُیستخدم ھذا الكریم على بشرة سلیمة
ــاً  أكــدت الدراســات المنجــزة فعالیــة ®Calixarene Cevidra علــى البشــرة الســلیمة والمقشــرة بشــكل طفیــف. وطبق
للدراســات التــي قــام بھــا معھــد الوقایة من اإلشــعاع والســالمة النوویة (IRSN) على خالیا االنتشــار فرانتــز، لم تتم مالحظة 

انتشار كالیكسارین الكربوكسیل عبر البشرة المقشرة. 
وال تتوفر حالیاً أیة بیانات حول فعالیة ®Calixarene Cevidra على البشرة المجروحة. 

وبمــا أن مواصفــات الجــرح (المــدى والعمــق) قــد تؤثــر علــى انتشــار الكالیكســارین، فإنــھ ُیوصــى بتفــادي اســتخدامھا علــى 
بشرة مجروحة.     

ینبغي تفادي مالمسة المنتج مباشرًة للعینین. 

االستخدام بحذر عندما یتعلق األمر بأشخاص لدیھم حساسیة معروفة ُتجاه أحد مكونات المنتج. 

الفئات المعنیة
ُیوجــھ ®Calixarene Cevidra لألشــخاص الذیــن تعرضــوا إلــى التلــوث باألكتینیــدات. علمــاً أن ھــذا المنتــج الطبــي لــم 
ــاط، ُیوصــى  ــاب االحتی ــن ب ــك وم ــات. لذل ــل والمرضع ــاء الحوام ــال والنس ــى األطف ــتخدامھ عل ــد اس ــة عن یخضــع للدراس

بتفادي استخدامھ على ھذه الفئات المذكورة.   

غیــر أنــھ ینبغــي أن یقــوم مختــص فــي المجــال الصحــي بإنجــاز التقییــم الخــاص بمنفعــة وخطــر المنتــج علــى المســتخدم، 
وذلــك حالــًة بحالــٍة، مــع اتخــاذ قــرار االســتخدام بنــاًء علــى ذلــك، دون إغفــال المعلومــات المتعلقــة بالســالمة والفعالیــة 

المبینة في ھذا الملف الفني.    

استخدام خارجي فقط. ال ُیبلع. 

LABORATOIRE CEVIDRA - 45 Bd Marcel Pagnol - 06130 Grasse - FRANCE
Tel. +33 (0)4 93 70 58 31 - Fax. +33 (0)4 93 77 24 62 - contact@cevidra.com



الدراسات المتعلقة بالطابع غیر الضار للمنتج باستخدام مستحلب كالیكسارین الكربوكسیل بحجم النانو  

أنجز معھد الوقایة من اإلشعاع والسالمة النوویة (NSRI) دراستین:

دراسة انتشار مستحلب كالیكسارین الكربوكسیل بحجم النانو في الجلد في وضع مسدود لمدة 42 ساعة، وھي لم تبین انتشار 
كالیكسارین الكربوكسیل في بشرة سلیمة أو بشرة مقشرة، وذلك في حدود الكشف التي تتیحھا طریقة التحلیل المعتمد علیھا 

(20,0 میكروجرام/مل).  
  

دراسة حول السمّیة الجلدیة على جلد بشري معاد التشكیل وأفضت إلى عدم وجود أي تھّیج أو سمّیة جلدیة بعد وضع مستحلب
كالیكسارین الكربوكسیل بحجم النانو على البشرة لمدة 42 ساعة. 

        

الدراسات الخاصة بسمّیة المكون الفّعال كالیكسارین الكربوكسیل. 

یوجد عدد قلیل من الدراسات العلمیة حول سمّیة المنتجات المتضمنة لعائلة الكالیكسارینات. أما الدراسات المتوفرة فھي تتناول أساساً 
الكالیكسارینات القابلة للتحلیل في الماء وھي مختلفة عن الكالیكسارین المستخدم في الدراسات العلمیة التي قادھا معھد الوقایة من 

 .(IRSN) اإلشعاع والسالمة والنوویة

 Calixarene Cevidra® الكالیكسارین المتضمن في الكریم (IRSN) لقد استخدم معھد الوقایة من اإلشعاع والسالمة النوویة
وھو OCH3-2,4,6-OCH2COOH-p-tertbutylcalix6 arene-1,3,5، علماً أن االسم الشائع لھذا المنتج ھو 

"كالیكسارین الكربوكسیل".  

ولذلك أنجز مختبر CEVIDRA عددا من الدراسات حول سمّیة كالیكسارین الكربوكسیل الصافي.      
لم ُتظھر دراسة السمّیة الحادة لكالیكسارین الكربوكسیل عند تقدیمھا عن طریق الفم للجرذ أي تأثیر سام لجرعات في حدود 2 جرام 

للكیلوجرام الواحد. وقد أفضت ھذه الدراسة إلى قیمة LD50 (الجرعة الممیتة الوسطى) أعلى من 2 جرام للكیلوجرام الواحد. 
ووفقاً للتوصیات األوروبیة، فإنھ من غیر المتوقع أن ینشأ أي تأثیر سمّي لنفس الجرعة عند استخدامھا على الجلد (البرنامج 

 Guidance document on considerations for waiving .المشترك بین المنظمات لإلدارة السلیمة للمواد الكیمیائیة
 .or bridging of mammalian acute toxicity tests. ENV/JM/MONO(2016)32)

یمثل االمتصاص النظري التام لكمیة كالیكسارین الكربوكسیل المتضمنة في أنبوب سعة 50 مل نسبة %0,26 من ھذه الجرعة 
بالنسبة لشخص راشد یبلغ وزنھ 70 كلغ. 

وقد تم إنجاز دراسة إضافیة حول العالقة بین كالیكسارین الكربوكسیل وتھّیج العینین وفقاً إلرشادات منظمة التعاون والتنمیة في 
المیدان االقتصادي الساریة المفعول. وأفضت ھذه الدراسة إلى نتائج مفادھا تصنیف كالیكسارین الكربوكسیل كمنتٍج غیر مسبب 

لتھّیج العینین.   
 

كما تم إنجاز دراسة حول التھّیج الجلدي وفقا إلرشادات منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي الساریة المفعول، وذلك 
استكماًال للدراستین السابقتین، وأفضت ھذه الدراسة إلى نتائج مفادھا تصنیف كالیكسارین الكربوكسیل كمنتج غیر مسبب للتھّیج 

الجلدي.    
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تمت برمجة ثالث دراسات بموجب التوجیھ OSI 39901-01 على الدفعة الصناعیة األولى.

وتأتي ھذه الدراسات كتتمة للدراسات التي أجریت على المكّون الفّعال باستخدام مستحلب بحجم النانو والتي أشرف علیھا معھد 
.(NSRI) الوقایة من اإلشعاع والسالمة النوویة

 Calixarène Cevidra® الدراسات المتعلقة بالطابع غیر الضار للمنتج باستخدام الكریم الُمنّظف والمزیل للتلوث

الدراسات المتعلقة بفعالیة مستحلب كالیكسارین الكربوكسیل بحجم النانو

دراسة حول حساسیة الجلد
دراسة حول التھیج الجلدي
دراسة حول السمّیة الجلدیة

تلّخــُص وثیقــة صــادرة عــن معھــد الوقایــة مــن اإلشــعاع والســالمة النوویــة (NSRI) بعنــوان "الســجل التاریخــي الســتحداث األشــكال 
الجالینوســیة لكالیكســارین الكربوكســیل المطــّورة مــن ِقَبــل معھــد الوقایــة مــن اإلشــعاع والســالمة النوویــة" الطریقــة العلمیــة المتبعــة 
والدراســات التــي أنجزھــا معھــد الوقایــة من اإلشــعاع والســالمة النوویــة (NSRI) إثباتــاً للفعالیة المســتخلبة والمزیلة للتلوث لمســتحلب 
كالیكســارین الكربوكســیل بحجــم النانــو علــى جلــود ملوثــة باألكتینیــدات. وأفضــت ھــذه الدراســات إلى إیداع بــراءة اختراع (تحمل اســم 

   .(ocylaC

كمــا أكــدت دراســة حدیثــة لمعھــد الوقایــة مــن اإلشــعاع والســالمة النوویــة (NSRI) فعالیــة مســتحلب كالیكســارین الكربوكســیل بحجــم 
النانــو علــى شــكل كریــم ُمنّظــف ومزیــل للتلــوث، وھــي الصیغــة التــي طورھا المعھــد إلتاحة تقدیــم عالج الطــوارئ للمصابیــن بالتلوث 

أو عند اشتباه وقوع تلوث باألكتینیدات في قطاع الصناعة النوویة.
وقــد أظھــر ھــذا المســتحلب بحجــم النانــو علــى شــكل كریــم ُمنّظــف ومزیــل للتلــوث فعالیــة أكبــر 5,3 مــرات مــن محلــول 
إثــان  (حمــض   PBHE محلــول مــن  مــرات  وأكبــر 8,3  خلّیــك)  أمیــن خماســي  ثالثــي  إیثیلیــن  ثنائــي  (حمــض   APTD

-1-ھیدروكسیل-1,1-ثنائي الفوسفونات) في مجال إزالة التلوث. 

كریــم ®Calixarene Cevidra عبــارة عــن مســتحلب كالیكســارین الكربوكســیل بحجــم النانــو، تمــت صیاغتــھ علــى شــكل محلول 
ُمنّظــف ومزیــل للتلــوث یحمــل كافــة مواصفــات الفعالیــة الخاصــة بالمنتجــات الصــادرة عــن معھــد الوقایــة مــن اإلشــعاع والســالمة 

.(NSRI) النوویة
وقــد تمــت برمجــة دراســٍة لتأكید النشــاط المســتخلب والمزیل للتلــوث للكریــم ®Calixarene Cevidra بطریقة نھائیة مباشــرة بعد 

إنتاج الدفعة الصناعیة األولى.

یعتبــر الكریــم ®Calixarene Cevidra إذًا منتجــاً إلزالــة التلــوث فــي الحــاالت الطارئــة عنــد التعــرض للتلــوث أو اشــتباه وقــوع 
تلــوث باألكتینیــدات (الیورانیــوم، البلوتونیــوم، األمریســیوم، الثوریــوم) بســبب أیــة حــوادث قــد تقــع فــي قطــاع الصناعــة النوویــة. كمــا 
أّن ھــذا الكریــم موجــھ لالســتخدام كأول عــالج عنــد تقدیــم الرعایــة الطبیــة لألشــخاص الذیــن تعرضــوا أو یمكــن أن یتعرضــوا للتلــوث 

بأي أكتینید.  
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طریقة االستعمال:

معلومات حول مفعول المنتج:

المنافع السریریة المتوخاة 

یمكــن اســتخدام أنبــوب ®Calixarene Cevidra مــرة واحــدة ال غیــر إلزالــة التلــوث عــن الشــعر وفــروة الشــعر والجســم أو 
لتطھیر منطقة ملوثة في الجسم (ید، وجھ، ذراع...) عند تنفیذ إجراءات الطوارئ الخاصة بإزالة التلوث في الموقع.  

ینبغــي غســل المناطــق الُمــراد إزالــة التلــوث عنھــا جیــدا باســتخدام الكریــم المزیــل للتلــوث مــع الفــرك بعنایــة. یقــدم الكریــم مفعــوال 
فوریــا بفضــل خصائصــھ المســتخلبة علــى األكتینیــدات وتأثیــره المنظــف علــى النوكلیــدات المشــعة التــي قــد تكــون موجــودة بأشــكال 

قابلة للتحلل نسبیاً.
ومن األفضل ترطیب البشرة و/أو الشعر قبل وضع الكریم لتحسین المالمسة بین الكریم ®Calixarene Cevidra ومنطقة الجسم 

المراد إزالة التلوث عنھا. 

بعد استخدام الكریم المزیل للتلوث ینبغي شطف المنطقة الخاضعة للعالج بماء غزیر من األعلى إلى األسفل. 
مــن غیــر الضــروري أن تــدوم مالمســة المنتــج للبشــرة و/أو الشــعر فتــرًة طویلــًة بغــرض تعزیــز فعالیــة إزالــة التلــوث. وعوضــاً عــن 

ذلك، لتطھیر منطقة ملوثة للغایة بصورة فعالة، ُینصح بتطبیق دورة الغسل / الشطف على المنطقة المعنیة عدة مرات. 
یمكن استخدام عدة جرعات عندما ال تكون جرعة واحدة كافیة لغسل كامل منطقة الجسم المراد إزالة التلوث عنھا.  

الكریم ®Calixarene Cevidra عبارة عن منتج طبي من الصنف I وفقا للتوجیھ األوروبي رقم CEE 93/42. ُیستخدم ھذا 
الكریم على بشرة غیر مجروحة وھو یعمل من جھة عبر التقاط األكتینیدات قید التحلل الموجودة على البشرة أو الشعر بواسطة 

االستخالب، ویقوم من جھة أخرى بالقضاء على كافة أشكال النوكلیدات المشعة القابلة للتحلل نسبیاً بواسطة غسل البشرة. 
فھذا المفعول المزدوج یتیح الوقایة من تسرب النوكلیدات المشعة إلى الجسم بفعالیة عالیة.  

یعتمد ھذا المنتج على مكّونھ الفعال (كالیكسارین الكاربوكسیل) الذي یعّد عنصرا مستخلبا خاصا بالیورانیوم والبلوتونیوم 
واألمریسیوم والثوریوم.

وتبین دراسات معھد الوقایة من اإلشعاع والسالمة النوویة (IRSN) التوافق العالي لكالیكسارین الكربوكسیل مع ھذه األكتینیدات. 
وقد تمت برمجة دراسات إضافیة لتحدید مستوى فعالیة الكریم ®Calixarene Cevidra على عناصر ملوثة أخرى والسیما 

الكوبالت والسیزیوم والسترونیوم.   

یتیح القضاء بسرعة على األكتینیدات الموجودة على البشرة أو الشعر تفادي انتقالھا التلقائي وتثّبتھا على األعضاء المستھدفة التي 
تقوم من خاللھا بنشر سمیتھا المشعة والكیمیائیة في الجسم. 
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الفاصل بین اإلصابة بالتلوث والعالج

انتشار الیورانیوم من خالل 
البشرة المقشرة (%)

یورانیوم غیر منتشر أو قید االنتشار 
في البشرة المقشرة (%)

42 ساعة81 ساعة21 ساعة6 ساعات4 ساعاتساعتان03 دقیقة

37,5 4,1 0,041,17,818,428,3

62,5 95,9 99,9698,992,281,671,7

تقییم منفعة وخطر المنتج أثناء عملیات إزالة التلوث غیر العادیة

ینبغي أن ُتنفذ عملیة إزالة التلوث باألكتینیدات بأسرع ما یمكن وذلك للحد من تسربھا إلى الجسم. 
وقد بینت دراسة أنجزھا معھد الوقایة من اإلشعاع والسالمة النوویة (IRSN) في عام 2011 على خلیة االنتشار فرانتز أن 

استخدام مستحلب كالیكسارین الكربوكسیل بحجم النانو فور وقوع التلوث یتیح تقلیص كمیة الیورانیوم المشعة في البشرة السلیمة 
والمقشرة بنسبة 94 و%98 على التوالي. كما بینت نفس الدراسة أن ھذا المنتج یبقى دائما فعاال عند التأخر في استخدامھ لمدة 30 

دقیقة ویتم في ھذه الحالة تقلیص كمیة الیورانیوم المشعة في البشرة بنسبة 71%. 
وموازاة مع ھذه النتائج المتعلقة بالفعالیة، لم تتم مالحظة أي تراكم لمركب الكالیكسارین والیورانیوم على مختلف طبقات الجلد. 

عند تنفیذ عملیة إزالة التلوث بصورة متأخرة، یقتصر مفعول الكریم ®Calixarene Cevidra على األكتینیدات التي لم یتم 
امتصاصھا. 

ولذلك تبقى نسبة منفعة/خطر المنتج إیجابیة عند إزالة التلوث بصورة متأخرة.
یتوقف انتشار األكتینیدات من خالل البشرة على كمیات المادة الملوثة الموجودة ابتداًء وطبیعة الجرح على البشرة. ولذلك من 

الصعب إیجاد العالقة العامة بین المدة المطلوبة للعالج والكمیة النظریة للمادة الملوثة التي مازالت موجودًة على البشرة. غیر أنھ 
ولغرض اإلیضاح، أتاحت النتائج المتحصل علیھا عند وجود الیورانیوم على بشرة مقشرة باستخدام نموذج خلیة االنتشار فرانتز، 

استنتاج القیم التقریبیة المتضمنة في الجدول التالي:      

الوضعیات التي ال یكون فیھا الماء ُمتاحًا أو متوفرا بشكل فوري.
في ھذه الحالة ُیوصى بوضع الكریم ®Calixarene Cevidra على المنطقة الملوثة بأسرع ما یمكن، وینبغي متابعة وإتمام 

عملیة إزالة التلوث الحقاً عن طریق شطف كافة المناطق التي تم وضع الكریم علیھا بالماء، وذلك في مكان مصمم خصیصاً لھذا 
الغرض ویتیح استرجاع وعزل المخلفات الملوثة.   

لقد بینت أولى الدراسات التي أنجزھا معھد الوقایة من اإلشعاع والسالمة النوویة (IRSN) حول التھّیج الجلدي والنفاذیة الجلدیة 
باستخدام مستحلب كالیكسارین الكربوكسیل بحجم النانو أّن وجود فارق زمني بین وضع الكریم على البشرة والشطف بالماء ال یؤدي 

إلى انتشار الكالیكسارین من خالل البشرة وال إلى وقوع تھّیج جلدي ھام. 
 Calixarene Cevidra® ومن المقرر أن یتم إجراء دراسات إضافیة لتأكید وتقییم الفارق الزمني المقبول بین وضع الكریم

والشطف بالماء.    

انتقال التلوث.
عند تنفیذ إجراءات إزالة التلوث من األفضل معالجة المناطق الملوثة وشطفھا من األعلى إلى األسفل، علماً أن احترام ھذه الطریقة 

ال یكون دائما ُممكناً. وقد بینت دراسات معھد الوقایة من اإلشعاع والسالمة النوویة (IRSN) أن الیورانیوم ال یتحّرر وال ینتشر 
بشكل ھام من خالل البشرة عند اختالطھ بالكالیكسارین ضمن مستحلب بحجم النانو (مستحلب بحجم النانو على شكل ھالم أو كریم 

ُمنّظف یحتوي على الكالیكسارین)، وذلك حتى بعد مرور 24 ساعة من المالمسة على بشرة نموذجیة مجروحة بفعل التقشیر. ولذلك 
یمثل انتقال التلوث بواسطة كریم یحتوي على الیورانیوم المركب إلى بشرة سلیمة غیر ملوثة احتماالً ضعیفا للغایة. 

علماً أنھ تمت برمجة دراسات للتأكد من عدم وجود ھذا االنتقال.     
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انتھاء صالحیة المنتج

انتھاء الصالحیة بعد الفتح

شروط الحفظ والتخزین

إدارة المخلفات

سیتم إجراء دراسات الثبات على أنابیب الكریم الصادرة في إطار الدفعة الصناعیة األولى وذلك في بیئة عادیة (درجة الحرارة 25°
م والرطوبة النسبیة %60) وبیئة قاسیة (درجة الحرارة °40م والرطوبة النسبیة 75%). 

وجود ھذا الشعار على األنبوب یبین أن المنتج صالح لالستعمال مرة واحدة فقط.
ال توجد دراسات لتحلیل مطابقة المنتج بعد فتح األنبوب. 

یبین ھذا الشعار الموجود على تغلیف المنتج شروط التخزین والحفظ المناسبة
ینبغي حفظ المنتج في درجة حرارة بین °15م و°25م. 

ینبغي التعامل مع الكریم ®Calixarene Cevidra المستخدم والنفایات المائیة الناتجة عن عملیة إزالة التلوث طبقاً لإلجراءات 
الساریة المفعول في مجال إدارة النفایات الملوثة. 

یمكن أن تترسب بقایا المواد الملوثة على األنبوب عند استخدامھ ولذلك ینبغي التخلص من األنبوب المستخدم مع المنتجات والمواد 
الملوثة األخرى لتفادي مالمسة أي منتج ملوث الحقاً.  

الكریم ®Calixarene Cevidra عبارة عن منتج طبي من الصنف I وھو منتج صحي یحمل بموجب ھذا القانون التنظیمي 
عالمة CE المجسدة بواسطة الشعار التالي: 

°25م 

°15م  

الوضع القانوني للمنتج 
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یجب إبالغ صانع المنتج الطبي بأیة مشكلة تقع قبل أو أثناء أو بعد استخدام الكریم ®Calixarene Cevidra. یقوم مختبر 
CEVIDRA بمعالجة ھذه المشكلة في إطار إجراءات مراقبة جودة األنظمة الطبیة المعمول بھا لدیھ. 

CEVIDRA مختبر
45 شارع مارسیل بانیول – 06130 جراس – فرنسا

رقم الھاتف:  31 58 70 93 4(0) 33+ رقم الفاكس: 62 24 77 93 4(0) 33+  البرید اإللكتروني:
 contact@cevidra.com

ینبغي إبالغ الصانع أو السلطات المختصة التابعة للدولة العضو بأیة حوادث خطیرة ناجمة عن استخدام ھذا المنتج الطبي. 
الوكالة الوطنیة لسالمة األدویة والمنتجات الصحیة (ANSM) – قسم المراقبة – منصة استقبال وتوجیھ البالغات –

143/147 شارع أناتول فرانس – 93285 سانت دوني سیدكس – فرنسا
    materiovigilance@ansm.sante.fr :البرید اإللكتروني

یكون الصانع مسئوًال عن مطابقة المنتج للمتطلبات القانونیة الساریة على تسویق المنتجات الطبیة. 

منتج خاضع لرخصة من معھد الوقایة من اإلشعاع 
(IRSN) والسالمة النوویة

FR0858703 براءة اختراع رقم

CEVIDRA مختبر
45 شارع مارسیل بانیول 

06130  جراس 
فرنسا

الرمز الشریطي لتعریف المنتج على التغلیف 

معھد الوقایة من اإلشعاع والسالمة باللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة 
(IRSN) النوویة

إدارة الحوادث الخطیرة واآلثار غیر المرغوبة والمشكالت المتعلقة بالجودة

الصانع

LABORATOIRE CEVIDRA - 45 Bd Marcel Pagnol - 06130 Grasse - FRANCE
Tel. +33 (0)4 93 70 58 31 - Fax. +33 (0)4 93 77 24 62 - contact@cevidra.com



           Spagnul, A. (2009) "Developpement d'une forme pharmaceutique véhiculant un calixarène destinée au traitement d'une
peau saine ou lésée contaminée par de l'uranium". Thèse de Doctorat n°1031. Université de Paris Sud 
            Grives, S. (2015) "Etude de la toxicité in vitro et de l'efficacité ex vivo et in vivo de formes galéniques de calixarène développées
pour le traitement des contaminations cutanées dues à des composés d'uranium". Thèse de Doctorat n°1325. Université de Paris Sud
           Spagnul, A. (Paper 2009) A new formulation containing calixarene molecules as an emergency treatment of uranium skin
contamination. Health Physics, 99(3), 430-434
           Spagnul, A., Bouvier-Capely, C., Phan, G., Rebière, F. et Fattal, E. (2010). "Calixarene-entrapped nanoemulsion for uranium
extraction from contaminated solutions". Journal of Pharmaceutical Sciences, 99(3), 1375-1383
           Spagnul, A., Bouvier-Capely, C., Adam, M., Phan, G., Rebière, F. et Fattal, E. (2010). "Quick and efficient extraction ofuranium
from a contaminated solution by a calixarene nanoemulsion". International Journal of Pharmaceutics, 398(1-2), 179-184
            Spagnul, A., Bouvier-Capely, C., Phan, G., Landon, G., Tessier, C., Suhard, D., Rebière, F., Agarande, M. et Fattal, E. (2011).
"Ex vivo decrease in uranium diffusion through intact and excoriated pig ear skin by a calixarene nanoemulsion". European Journal
of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 79(2), 258-267
           Grives, S., Phan, G., Morat, G., Suhard, D., Rebiere, F. et Fattal, E. (2015). "Ex vivo uranium decontamination efficiency on
wounded skin and in vitro skin toxicity of a calixarene-loaded nanoemulsion". Journal of Pharmaceutical Sciences, 104(6), 2008-2017

           Belhomme-Henry, C., Phan, G., Huang, N., Bouvier, C., Rebière, F., Agarande, M. et Fattal, E. (2014). "Texturing formulations
for uranium skin decontamination". Pharmaceutical Development and Technology, 19(6), 692-701 

           Phan, G., Semili, N., Bouvier-Capely, C., Landon, G., Mekhloufi, G., Huang, N., Rebière, F., Agarande, M. et Fattal, E. (2013).
"Calixarene cleansing formulation for uranium skin contamination". Health Physics, 105(4), 382-389 

            Spagnul, A., Rebière, F., Phan, G., Bouvier-Capely, C. et Fattal, E. "Cosmetic and pharmaceutical formulations of calixarene
molecules". French patent-FR-2009/8987334 (2009)
            Bolzinger-International J of Pharmaceutics-2010 "Skin contamination by radiopharmaceuticals and decontamination strategies"
           Rapport IRSN-PRP-HOM-SDI-2016-11-Historique de conception des formes galéniques du calix[6]arène carboxylique
développées par l’IRSN
           Bouvier-Capely, C., Baglan, N., Montegue, A., Ritt, J. et Cossonnet, C. (2003). "Validation of uranium determination in
urine by ICP-MS". Health Phys, 85(2), 216-9
           De Rey, B. M., Lanfranchi, H. E. et Cabrini, R. L. (1983). "Percutaneous absorption of uranium compounds". Environmental
Research, 30(2), 480-491 

           ASN-Interventions_medicales_evenement_nucleaire_ou_radiologique
           https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Version-2008-du-guide-Intervention-medicale-en-cas-d-evenement-nucleaire
           Bérard, P., Michel, X., Menetrier, F. et Laroche, P. (2010). " Medical management of a cutaneous contamination ". Health Physics,
99(4), 572-576
           Blanchin, N., Desloires, S., Grappin, L., Guillermin, A. M., Lafon, P. et Miele, A. (2004). " Protocoles de prise en charge des
incidents d'expositions internes au plutonium dans un service médical d'installation nucléaire de base : élaboration - mise en place -
évaluation - validation de 1996 à 2002 ". Radioprotection, 39(1), 59-75
           Prise en charge de la contamination accidentelle d’une personne - Cécile Challeton-de Vathaire, Guillaume Phan -  Présentation
IRSN aux journées « Rencontres Nucléaires et Santé d’EDF » Paris (2012)
           Tazrart, A., Bérard, P., Leiterer, A. et Ménétrier, F. (2013). " Decontamination of radionuclides from skin: An overview ". Health
Physics, 105(2), 201-207

           Bouvier-Capely, C., Manoury, A., Legrand, A., Bonthonneau, J. P., Cuenot, F. et Rebière, F. (2009). "The use of calix[6]arene
molecules for actinides analysis in urine and drinking water: An alternative to current procedures". Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry, 282(2), 611-615
           Boulet, B., Bouvier-Capely, C., Cossonnet, C. et Cote, G. (2006). "Solvent extraction of U(VI) by calix[6]arenes". Solvent
extraction and ion exchange, 24(3), 319-330 
           Extrait Rapport IRSN-SDOS-2002-test de solvants pour le calixarène
           Mekki, S., Bouvier-Capely, C., Jalouali, R. et Rebière, F. (2010). " The extraction of thorium by calix[6]arene columns for
urine analysis ". Radiation Protection Dosimetry, 144(1-4), 330-334
           Extrait de thèse- Informations générales sur Calix(6)arène
           Scientific data on the Calixarenes toxicity 

المراجع:

منشورات حول مستحلب بحجم النانو محّمل بكالیكسارین الكربوكسیل:

:         

        

  

  

    

          

       

منشورات حول ھالم مستحلب بحجم النانو محّمل بكالیكسارین الكربوكسیل:

:         

  

  

    

          

       

        

منشورات حول منظف مستحلب بحجم النانو محّمل بكالیكسارین الكربوكسیل:

:   

  

    

          

       

        

        

بیانات علمیة أخرى:

:   

    

          

       

        

        

  

إجراءات إزالة التلوث:

:     

          

       

        

        

  

  

بیانات علمیة حول كالیكسارین الكربوكسیل:

          

LABORATOIRE CEVIDRA - 45 Bd Marcel Pagnol - 06130 Grasse - FRANCE
Tel. +33 (0)4 93 70 58 31 - Fax. +33 (0)4 93 77 24 62 - contact@cevidra.com



            Archimbaud, M., Henge-Napoli, M. H., Lilienbaum, D., Desloges, M. et Montagne, C. (1994). " Application of calixarenes
for the decorporation of uranium: Present limitations and further trends ". Radiation Protection Dosimetry, 53(1-4), 327-330
            Coleman, A. W., Jebors, S., Cecillon, S., Perret, P., Garin, D., Marti-Battle, D. et Moulin, M. (2008). " Toxicity and biodistribution
of para-sulfonato-calix[4]arene in mice ". New Journal of Chemistry, 32(5), 780-782
            Da Silva, E., Shahgaldian, P. et Coleman, A. W. (2004). " Haemolytic properties of some water-soluble para-sulphonato-
calix-[n]-arenes ". International Journal of Pharmaceutics, 273(1-2), 57-62
            Da Silva, E., Lazar, A. N. et Coleman, A. W. (2004). " Biopharmaceutical applications of calixarenes ". Journal of Drug Delivery
Science and Technology, 14(1), 3-20
            Spagnul, A., Bouvier-Capely, C., Phan, G., Landon, G., Tessier, C., Suhard, D., Rebière, F., Agarande, M. et Fattal, E.
(2011). "Ex vivo decrease in uranium diffusion through intact and excoriated pig ear skin by a calixarene nanoemulsion". European
Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 79(2), 258-267
            Grives, S., Phan, G., Morat, G., Suhard, D., Rebiere, F. et Fattal, E. (2015). "Ex vivo uranium decontamination efficiency
on wounded skin and in vitro skin toxicity of a calixarene-loaded nanoemulsion". Journal of Pharmaceutical Sciences, 104(6),
2008-2017
            FINAL REPORT - Calixarene carboxylic: Acute Oral Toxicity Study in Rats - Study code: 17/104-001P – CitoxLab
            FINAL REPORT - Calixarene carboxylic: In Vitro Eye Irritation Test in Isolated Chicken Eyes - Study Code: 17/104-
038CS - CitoxLab
            FINAL REPORT - Calixarene carboxylic: In Vitro Skin Irritation Test in the EPISKINTM(SM) Model - Study Code: 17/104-
043B – CitoxLab

            De Rey-Environmental research-1983
            Petitot-Canadian J of Physiology & Pharmacology-2004

Ph
ot
os

 : 
© 

La
ur
en

t Z
ylb

er
m
an

/G
ra
ph

ix-
Im

ag
es

/IR
SN

 - 
Ar
na

ud
 B
ou

iss
ou

/M
ED

DE
/IR

SN

       

        

        

  

  

    

بیانات علمیة حول انتشار األكتینیدات في البشرة وانتقالھا من خاللھا: 
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