
KULLANMA TALI]\{ATI

FELDEN JEL %0.5

Topikal olaı'ak hariceıı kullanılır

Etkiıı ıntıdde.' 5 ıırg PiroksiIı.aııı
|'ardınıcı ıııudtleler: Carbopol 940 (KarboksiviııiI Poliıııer). propileıı gliltol. etil alkol
benzil alkol. diizo1ıropaııol aıııin. l-ıidroksietil seliiloz. saf sıı

Bu Kullanına Taliınatında:

1. FELDEN JEL ııedir ı,e ııe iÇiıı kuIIuıııIır?
2. FELDEN JEL'i kullanıııadcııı öııce dikkat edilıııesi gerekeııler
3. FELDEN JEL ııasıI kuIIuıııIır?
4. olası yaıı etkiler ııelerdir?
5. FELDEN JEL'İıı stıklcııınırısı

Başlıklarl yer almaktadır

l. FELDEN JEL nedir ve ne için kullanılır?

FELDEN JEL berrak' açık sarı reırkte bir jeldir. Hariceıı kullanıllr.
Jelin her graııı 5 nıg piroksikam isminde etkin ınadde içerir. FELDEN JEL 50 g'lık
tüpleıde srıııulur.
FELDEN JEL'in etkin maddesi piroksikalııdır, ııoıı-steroid aııtiinflarııatuvar (NSAi) lıaç
gurubuna dahildir.

FELDEN JEL etki|enen kas ve ekleın üzerindeki cilde sürüldüğünde, ekleınlerdeki ve
kaslardaki şişIiği azaltıı'ıaya ve ağı'ıyı kesnreye yardımcı olur.

FELDEN JEL, roırıatizıııa. burkulı-ııa, incinme ve ekleıııde(diz, bilek, ayak bileği vs) hafif
(osteoartrit) kireçlenme tedavi si ııde ku l l aıı ı l l r.

a

Bu ilacı kullanına5'a başlamadan öııce bu KULLANN{A TALİMATINI dikkatlice
olıuyuııuz, çünkü sizin için önenıli bilgiler içerınektedir.

ı Bıı kııllaıınırı Ialiıııcıtıııı scıklcıyıııız. Dcıhcı sonrcı Iekrcır okıınıcıytı ihıi1ırıç' duyubilirsiııiz.
. Eğer ilcıı,e sorı.ılrırınız olıı'scı, lııfen dokİorıınıızl yeyl ecZuCIlnzl daııışıııız.
ı Bıı iluç kişisal olrırtık sizin için reÇeıe edilnıişıir, lııışkcılcırıııcı ııerıııe)ıiııiz.
ı Bıı ilcıcııı kıllrınlnlt Slt'lstrıılu, c]rıklortı veycı lıcıslrıııcye giltiğinizde dcıkloı'ıınıızo hıı

i l acı kııl l a ndı ğı ııızı söı,ıl g1i77ji.

. Bu laliıııalIa )ıctzıl.anlara olneıı uyırnuz. İlnç' lıakkıııdu si:e öııerileıı dozıııı dışıııdcı

J,İiksek veJ,u düŞiik doz kul l cııınıaylı'ııZ.



2. FELDEN JEL'i kullanınadaıı önce dikkat edilınesi gerekenler

FELDEN JEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANN{AYINIZ

Eğer;

. PiroI<sikaı-ıı ya da yardııııcı nıaddeleriırdeıı lıerlıangi birine. piroksiI<aıııın lıerlıaı-ıgi

başka bir forıııı.ıııa. aspiriııe ya da ağrılı kas ve ekleıı-l tedavisiııde kullanılan diğer

ilaçlara aleı.| iniz Varsa.
ı Kaşıntı. ciltte l<ızarıklık. nefes alıııa gi.içltiğü, astıı'I-ı, burunda polip gelişiııri, burun

akıntısı. kurdeşen veya baş ve boyunda şişıne olduysa'
. Lokal tahriş gelişirse.
ı Göze, nrukozaya. açıl< yaraya ve uygulama yeriı-ıde deri hastalığl varsa.

o Stevens_Johnsoıı seııdroınu veya toksik epiderınal nekroliz gibi. deride kabarcıklar ve

deri katmanlarının birbirinden ayrılıııasıyla ilerleyen. hayatı tehdit eden cilt hastallkları

ortaya çıkarsa tedavi durdurulııalıdır. Ek işaretler arasında ağızda, boğazda. buruııda.

cinsel organlarda ülserler ve konjunktivit (kırmızı ve şişıniş gözler) bulunur. Yaşamı
tehdit eden bu deri döküntüleri genellikle gribe benzer seınptoıırlaı'la birlikte görülür.

Döküntü yaygın kabarcıklaıınıa Veya cildin soyulmaslna kadar ilerle1'g$iIi1.

Piroksikaın kullanımı ile Stevens-Jolınson sendromu ya da toksik epiderınal nekroliz
yaşadıysaııız, herhangi bir zaınanda piroksikaırı tekar kullaııman'ıalısııılz.

FBLDEN JEL'i aşağıdaki durumlarda ıixx,lıLi KULLANINIZ
ilaçlar lıer zanıan lıerkes için uygun değildir. Doktoruııuz FELDEN JEL kullanınadaı'ı öııce

geçınişte ya da şiııdi aşağıdakileı'in sizde olup olmadlğını bilıııelidir:

Eğer:

. Karaciğerralıatsızlığınızvarsa.

. Böbrek rahatsızlığlnlZvarsa-

FELDEN JEL de dahil olınak üzere NSAI ilaçlar böbrek lıasarına ya da böbrek

yetmezliğine neden olabilir.

Ciddi cilt reaksiyonlarının ortaya çlkıııası için en yüksek risk, tedavinin ilk haftalarındadır.

Bu uyarılar geçııişteki herhangi bir dönenıde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza dan ışınız.

Çocuklar ve ergenlerde
FELDEN JEL'iır l2 yaşın altındaki çocı.ıklarda kullanın'ıı tavsiye edilmez.

Hamilelik
ilacı kullcınnıcıdan öııce dokloı"ı'ınuzct vey(t eczuctııızcı daııışıııız.

Gebe kalıııa1,l plaıılayan Veya kıslrlık problenıi olup olınadığl araştlrllan kadııılarda
FELDEN JEL'in bırakllınası düşünülmelidir. FELDEN JEL gebeliğin erken döneııinde
düşük riskini artırabilir. FELDEN JEL'in hanıilelikte kullanınıı tavsiye edilmez.



Tedaı,iniz sırasıııda hcınıile oldıığıııııızıı.fcıı"k ederseniz lıe nıeıı dokıorunıızl ycya eczaclruZo
dcınışıııız.

Emzirme
İlacı kı.ıllaııınucluıı öııce dokIoı'ıu'ıırza |eva eczactııızrı daııı.şıııız

FEI-DEN JEL'in eıııziren annelerde l<ullanııııı önerilıııez.

Araç ve ınakine kullanımı
FELDEN JEL'iı-ı araç ve ıııakine kullanııııııııza etkisi olıııası beklennıez.

FELDEN JEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı nıaddeler hakklnda önemli
bilgiler
F'ELDEN JEL propilen glikol içerir, bu da ciltte iritasyona nedeıı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanıml
FELDEN JEL'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşiııi yoktur

Eğer reçeteli ya da reÇeıesiz lıerhangi bir ilacı şıı cında kullanıyorsanıZ 1)ey0 Son

zaıııaıılurda kııllaııdınız ise ltiıfeıı doklorıınuza yeya eczaclnza lıuııIar hakkuıdcı bilgi
veriııiz.

3. FELDEN JEL nasıl kullanılır?

. Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

. FELDEN JEL'i her Zalnan' aynen doktorunuzun Veya eczac;ınlzln söylediği gibi
kultanınız. Enıin değilseııiz, doktorunuza yeya eczacııııza danışınız. FELDEN JEL
deride kalınayana kadar ovarak sürünüz. Bunu günde 3-4 kez yaplnlz.
BeIirtilerinizde iyileşıne oInıazsa doktorunuza söyleyiniz.

ı Doktorunıl ya da eczacınıza danışnıadan FELDEN JEL'i 4 haftadan uzuıı süre

kullanmayınlz.
ı FELDEN JEL'i zarar görınüş deriye; mesela yaralı, çizik, enfeksiyonlu ya da iltihaplı

deriye sürmeyiniz.
. FELDEN JEL'i gözün yakınlarına. buruna, ağıza, üreıne organlarına ya da anüSe

uygulanıayınız. Bu bölgelere teıTas halinde, su iIe durulaylnız.
. FELDEN JEL uygulanınış bölgeyi kumaş ya da bandaj ile kapatınayınız.

. Uygulama yolu ve methodu:

ı FELDEN JEL sadece haricen, deriye uygulanıı'.
ı Tüpü delınek için kapağl ters çevirip tüpün ağız kısınına çevirerek batırınız. Jeli
etkilennıiş bölgeye 3 cın genişliğinde sürünüz. Kılavuz olarak aşağldaki skalayı
kullanabilirsiniz.

Skala:

ı 3Cffi ü
lıll



a

. FELDEN JEL'i l<ııllandıktaıl Soı]ra lıer zaıııaıı l<apağını kapatıı'ılz ve elIerinizi
yıka1,ınız.

Değişil< 1,aş grupIarı:
Çocu klarda kuIlaııııııı :

FELDEN JEL'in l2 5,aşın altlndal<i çt'ıcukIarda l'ı"ılIaııııııı tavsiye edilnıez.

Yaşlılarda lıııllanınıı :

YaşIılarda kullaıııı-ıı için özel bir l<ııllaııııı1 Ll)'arlSl t-ıtılunıııaıııal<tadır.

Özel lrullanıııl durunrları:
Böbrek/Ka raciğer yetmezliği :

Karaciğer ve böbrek yetııezIiği oIaıı lıastalarda dikkatli kullanılmalldır

Eğer FELDEN JEL'iıı eıkisiııiıı çok gtiç,lii1,91ı0 2ıt1l|f'olıluğıınu dcıir lıir izleııiıııinizyııı'i.şe
do k ı o ı'ıı nı ız y e), 0 e c z 0 (' ı ı ı ı : i l e kıı ııı ı ş ı ı ıııı:.

Kullanınaııız gerekenden daha fazla FELDEN JEL kullandıysanlz ya da yanlışhkla
FELDEN JEL yuttuysantz:
Eğer yanlışlıkla çok fazlaFELDEN JEL kullandıysaııız, lıerhangi bir 5,311 etki oluşturıııası
olası değildir.

Eğer 1,61111şlıl<la bol nıiktarda ilacıııızdaıı yutttıysanıZ. derhal dol<toruııuza söyleyiniz ya

da en yakın lıastaııe5,e ulaşınız.

FELDE^| JEL'cleıı kıılIcııııııtıııı: geı'ekcııtleıı .fiızlcısıııı kııllrııııııış,sıını: lıiı' cloklor vcytı
ec3lcı ile koıııışıııu:.

FBLDEN JEL'i kullanınayı uııutu rsaırız:
F'ELDEN JEL'i kullann'layl unutursanıZ, hatırladığınızda eğer bir sonraki uygulama
saatiıı iz gelnıed i yse, aklııııza ge I ir gelnı ez ku l laıı ıı-ı ız'

Uıııılıılcııı dozlcırı dengelanıek için çifı cloz cılıııayııız

FELDEN JEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
FELDEN J EL ku l l anm a)/ı b ı raktı ğ ınızda, ağrı l arı ıı ız tekrarlayabi l i r.

ilacın kullanıını ile ilgili başka Sorunuz Varsa, doktorurluzaya da eczac|nlza danışınız

4. olası yan etkiler nelerdir?
Tünı ilaçlar gibi, FELDEN JEL'in içeriğinde bulunan ıııaddelere duyarlı kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağldakilerdeıı biri olursa, FELDEN JEL'i kullaıınlayı durdurunuz ve DERHAL
doktoruııuza bildiriniz veya size en yakın lrastaııeııin acil bölüınüne başı'uruıruz:
. Aırideıı güçliikle ve gürültiilü bir şekilde solunıak
ı Nefes alıııada gtıçlük
. Ateş
ı Göz kapaklarında' yüzde 5,a da dudaklarda şişıııe
ı Ti.ilıı vücudtı etkileyen deri dökünttisüı 5,a da kaşıııtı



. Hayatı telıdit etıııe potansiyeli olan deri dökünütüsü (Steveııs-Johıısoıı selıdrolııu,
toksik epiderıııaI ııekroz) çok seyrek olaral< rapor edilıııiştir.

Bı.ınlarııı hepsi çok ciddi 5,2n etl<ilerdir. Eğer bunlardan biri sizde ıııevcut ise, siziıı
FELDEN JEL'e l<arşı ciddi aleı.]iniz var deıırel<tir. Acil tıbbi nıüdalıale1,e veya hastaneye
yatırı lı'ııaıı ıza gerek olabi l ir.

Bu çoI< ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görüIür

olası 1,an etkiler aşağıdaki sıklıl< derecesiııe göre listelennıiştir

Yaıı etl<iler aşağıdaki l<ategorilerde göSterildiği şekilde sıralanııııştır

Çok yaygın
Yaygın
Yaygln olmayan

Seyrek

Çok seyrek
Bilinıııiyor

: l0 hastanın en aZ l'inde görülebilir.
: l0 hastanın birinden az, fakal l00 hastanın birinden fazla görülebilir
: l00 hastanın birinden az.fakaİ l000 hastanın birinden fazla

görülebilir.
: l000 hastanın birinden az,fakaİ l0000 hastanın birinden fazla

görülebilir.
: l0000 lıastaııln birindeıı az görüIebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tal'ıınin edilıniyor.

Yaygın olmayan van etkiler:
ı Bulantı
. Hazınısızlık
. Midede ralıatsızlık

Sevrek van etkiler:
o Karın ağı'ı
ı Mide ınukozası iltihabl (gastrit)

Bilinnriyor olarak sınıflandırılan van etkiler:
ı FELDEN JEL'in uygulandığı bölgede kızarıklık, döküntü ve/veya kaşıntı (örn

Egzema, teınaS i ltihabı)
ı Güneşe karşı deri lıassasiyeti
. Akciğerdeki hava yollarında daralnıa (bronkospazm)
ı Nefes daı'lığı (dispne)

Bu yaıı etkiler, FELDEN JEL'i kullanmayl bıraktığınız Zan1an kaybolnıalıdlr. Ralıatsızlık
devam ederse. doktorunuzaya da eczaclnza danlşınız.

Eğeı bu yan etkiler ciddileşirse doktoruııuzu veya eczaanlzl bilgilendiriniz.

Eğer bıı kullanıııa laliıııcıIıııda balısi geçnıq,eıı herlıangi bir ),an etki ile karşılaşIrslnu
dokıoruıııızu |e1ıa gç7o"rnızı bilgilendiriniz.



Yan etki leri ıı raporlaıınrası
Ku||anıııa Taliıı-ıatıırda ),er alaı-ı veya alıırayaıı herl-ıangi bir yan etki nıeydana gelınesi

durı.ıı'ı'ıııııda lıekiıııiııiz. ecaac:ın:lz veya lıeııışil'eııiz ile koı-luşunuz. Ayrıca karşılaştığıı-ı:zyan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ilaç Yan Etki Bildiıiı'ııi" ikonuna tıklayaral< 1,a da

0 800 3l4 00 08 ıruıııaralı 1,aıı etki bildiriın l'ıattıııı alayarak Ttiıkiye Farıııakovijilaııs
Merkezi'ıre (TÜFAM) bildiriniz. Meydana geleıı yaıı etkileri biIdirerek kullaıııııakta
oldıığunuz ilacııı güvenliliği lıakkında dal-ıa fazla bilgi edinilnıesine katkı sağlanıış
olacaksıı-ıız.

5. FELDEN JEL'in saklanmast

FELDEN JEL'i çocııklaruı göı'enıeı,eceği, erişenıeveceği ü,erlarde ye

sakla)ııruz.
30"C'nin aItındaki oda sıcaklığında saklayıııız.

anıbalajıııda

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Anıbcılajdaki soıı kııllaıınıa larihinden Sorıra FELDEN JEL'i kıllaıınıa1ıııız

ilaçlar atık sular veya evsel atıklarla atılınamalıdır. İlıtiyacınız olmayan ilaçları nasıl inıl-ıa

edeceğiniz koııusunda eczaunlza danışınız. Bu öıılemler, çevrenin korunmasına katkıda
buluııacaktlr.

Rulısut Sahibi: Pfızeı'ilaçları Ltd. Şti. Muallinı Naci Cad. No:55 34347 ortaköy -

isrRNsur-

Üretİci: Plıarınavisioıı Saııayi ve Ticaret A.Ş. Davutpaşa Cad. No: l45 34010 Topkapı /

istanbul

Bıı kullannıa taIinıcılı tarihinde onaylaıınıışln'


