KULLANMA TALiMATI

DERMO-TROSYD® %1 deri kremi
Lolcal (topileal) olarak uygulamr.
•
•

Elkill maclrle: Her tlip 10 mg tiokonazol iyerir.
Yardllllci Illadde(ler): Polisorbat 60, Sorbitan monostearat, Setostearil alkol, 2-0ktildodekanoI, Setil ester wax, Benzil alkol, Saf su

Bu ilacl kullaumaya ba~lamadan once bu KULLANMA TALiMATINI dildcatlice
olmynnuz, ~iinldi sizin i~in onemli bilgiler i~ermel{tedir.
• Bu ladlanma falimafll1l saklaYl11lz. Doha sam'a fekrar olal/naya ihfiyar;
duyabilirsiniz.
• Eger ilave sorlllal'll11z olllrsa, liitJen dokforllnllza veya eCZaClIlIza dal11ifl11lz.
• BlI ilar; kiifisel olarak sizin ir;in rer;efe edil11Iiiffil~ baifkalarll7a vermeyiniz.
• BII ilacl11ladlanmll sll'asmda, doktora veya hasfaneye gittiginizde doktorllnllza bu
ilacl kllllandlgl11lZ1 soyleyiniz.
• Bu falimatta yaz,zanlara aynen uyunllz. jlar; hakkll7da size onerilen dozlln dlifl11da
yiiksek veya diiifiik doz ladlanmaYllllz.
Bu Kullanma Talimatmda:
1.
2.
3.
4.
5.

DERlIfO-TROSYD lIedir I'e lie ir;ill kllllamllr ?
DERMO-TROSYD 'i kllllallmadall Ollce dikkat edilmesi gerekellier
DERMO-TROSYD nasll klllla11llir?
Olast yan efkiler nelerdir ?
DERMO-TROSYD'iit saklmlll/llSI

Ba~hldarI

yer almaktadlr.

1. DERMO-TROSYD nedir ve ne i~iu kullamhr?
DERMO-TROSYD deri kremidir, tiokonazoI etkin maddesini iyennektedir. 20 g.'hk aluminyum
tUplerde sunulmaktad!r.
DERMO-TROSYD, mantar hastahklarma kar~! etkili antifungal ad! verilen ilay grubuna dahildir.
DERMO-TROSYD, duyarh mantarlann sebep oldugu deri enfeksiyonlannm tedavisinde, bu arada
bir mantar ye~idi alan Candida'ya bagh ya da Candida ile komplike yocuk bezi pi~iklerinin
tedavisinde, ve bunlara, duyarh gram-pozitif bakterilerin eklemni~ oldugu durumlan tedavi etmek
iyin kullamhr.
Ayaklarda goriilen mantar enfeksiyonu (tinea pedis), govde, kOI, bacak ve kas!klarm mantar
infeksiyonu (tinea kruris/ korporis), deri yiizeyi mantan (tinea versicolor) ve tJrnak mantan (tinea
unguium) gibi enfeksiyonlar DERMO-TROSYD tedavisine iyi cevap verirler.

2. DERMO-TROSYD'i Imllanmadan once dildmt edilmesi gerckenler
DERMO-TROSYD deri kremi gaze uygulanmaz.
DERMO-TROSYD'i

a~agldald

dnrumlarda KULLANMAYINIZ

Eger,
• Daha once mantar hastahklannm tedavisinde kullamlan imidazol grubu ila91ara veya deri
preparatlanndaki diger maddelere kar~1 a~Ir1 hassasiyet gostermi~seniz.
DERMO-TROSYD'i a~agldald durumlarda DiIaCATLi KULLANINIZ
Eger,
• DERMO-TROSYD'i bir mantar ge~idi olan Candida'ya bagh ya da Candida ile tedavisi zorla~ml~
90cuk bezi pi~iklerinin tedavisinde kullamyorsamz.
Bu durumda, kesinlikle doktor onerisi ve dozaj ayarlamasl gerekir.
Bu uyanlar

ge9mi~teki

herhangi bir donemde dahi olsa sizin i9in gegerliyse IUtfen doktorunuza

dam~mlz.

DERMO-TROSYD'in yiyecek ve il'ccek ile Imllamlmasl
DERMO-TROSYD deri kremi haricen kullamhr. Yemeklerle etkile~im beklenmez.
Hamilelik
jlacl kullanllladan once doktorunllza veya eCZaCll11Za dal11§l/1lz.
Hamile iseniz, ilacm kullamhp kull amI mayacagml doktorunuz karar verecelctir.

Tedaviniz slraslI1da halllile oldligUllllZll jark ederseniz helllell doktorllllllza veya eCZaCll11Za
da/1l§I/1lz.
Emzirme
Racl kllllanllladall once doktorunllza veya eczacmlza dal11§ll11z.
Bu ilacm anne siitii ile alIhp atllmadlgl bilinmemektedir. Bir90k ila9 anne slitiine ge9tiginden,
DERMO-TROSYD uygulamasl slrasmda emzirmeye ge9ici olarak ara vermelisiniz.
Aral've maldne Imllamml
Bilinen bir etkisi yoktur.
DERMO-TROSYD'in il'eriginde bulunau bazl maddeler haldouda onemli bilgiler
Bu IIbbi iiriin setostearil alkol igerir. Lokal deri reaksiyonlanna (ornegin, temas dermatiti) neden
olabilir.
Diger ilal'lar ile birlikte kullamml
Diger ila91aria bilinen bir etkile~imi yoktur.

Eger rereteli ya da reretesiz herhallgi bir ilacl §11 anda kllllamyorsal11z veya
klllland1ll1Z ise liilfim doktorlllluza veya eCZaCll11Za bunlar hakkmda bilgi verilliz.
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zamanlarda

3. DERMO-TROSYD nasIllmllaUlhr?
Uygnn ImllaUlm ve dozluygulama sIkhgI i~in talimatlar:
DERMO-TROSYD %1 deri kremi, sabah ve/veya ak~am gilnde bir veya iki defa, hastahkh deri
alanma ve bunun etrafma hafif~e masaj yapar gibi silrUlmelidir.
7 gilnlilk tedavi deri yilzeyi mantan (tinea versikalar) alan hastalann bilyilk bir klSlnmda yeterlidir,
fakat ~iddetIi ayak mantannda (tinea pedis), ozeIIikle milzmin naslr (kronik hiperkeratotik)
tiplerinde 6 hafiaya kadar silren tedavi gereIcebilir.
Diger bolgelerdeIci mantar enfeksiyanlannda, bir tilr mantar hastahgI alan kandidiyazis ve
eritrazmada gereken tedavi silresi geneIliIcle 2-4 hafiadlr.
Enfeksiyana neden alan organizmanm einsine ve enfeksiyanun yerine bagh olarak iyiIe~me i~in
gerekli tedavi silresi hastadan hastaya degi~ir.
Uygulama yolu ve metodu:
Lakal (tapikal) alaraIc uygulamr.
DERMO-TROSYD %1 deri kremi, sabah ve/veya ak~am gilnde bir veya iIci defa, hastalIkh deri
alanma ve bunun etrafma hafif~e masaj yapar gibi silrillmelidir. Pi~iIcli bOlgelerde lsi anarak
yumu~amayI onlemek i~in krem az milctarda ve iyice yedirerek silrillmelidir.
Degi~ik ya~

gruplan:

C;oculdarda ImllammI
C;acuklarda kuIIammma yonelik yaplhm~ Iclinik ~ah~ma meveut degiIdir.
Ya~hlarda kullammI:
Meveut degiidir.

Ozel kullamm durumlan:
Biibrek ve karaciger yetmezligi
Meveut degil.

Eiter DERMO-T-:ROSYD 'ill elkisillill r;ok giir;lii veya zayzj oldllglllla dair bir izlellimilliz
doktorullZlz veya eczaClIlIZ ile kOllll§ZlllllZ.

VOl"

ise

KullanmaUlz gerekenden daha fazla DERMO-TROSYD Imllandlysamz
DERMO-TROSYD'dell kZlllallmalllz gerekellden Jazlasllll ltlllla/lllll§SalllZ bir doktor veya eczaCI ile
kOIlU§UllllZ.
DERMO-TROSYD'i ImllanmaYI unutursamz
[Jlllllulall dozlarl dellgelelllek ir;ill r;ift doz almayllllz.
DERMO-TROSYD He tedavi sonlandmldIgmdaki olu~abHecek etldler
Doktorunuz size aksini soylemedik~e, DERMO-TROSYD kuIIanmaya devam ediniz.
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4. Olasl Yan Etldler Nelerdir?
TUm ilaylar gibi, DERMO-TROSYD'in iyeriginde bulunan maddelere duyarh Dian
etkiler olabilir.

lci~ilerde

yan

DERMO-TROSYD haricen uygulandlgmda sistemik yan etki beklenmez. BaZI hastalarca uygulama
yerinde yanma belirtileri bildirihni~tir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasmda gorlilUr, hafifve
geyicidirler.
Ancak DERMO-TROSYD kullamml ile duyarhhk reaksiyonu meydana gelirse, tedavi kesilmeli ve
uygun terapi tatbik edilmelidir. <;::ok uzun slire kullamldlgmda sistemik toksik tesirler gorlilebilir.
Yan etkiler a~agldaki kategorilerde gosterildigi

~ekilde slrlamm~lIr.

<;::okyaygm

: 10 hastanm en az 1 inde gorlilebilir .

Yaygm

: 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla goriilebilir.

Yaygm olmayan

: 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla goriilebilir.

Seyrek

: 1.000 hastamn birinden az gorillebilir.

<;::ok seyrek

: 10.000 hastanm birinden az gorUlebilir.

Bilimneyen

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygm
Yumu~ak

deri alanlannda ~i~me

Yaygm olmayan
•

Bir tilr deri hastahgl (dennatit)
Dokilntil

Bu yan etkiler, genelde tedavinin ilk haftasmda
gosterir.

olu~ur

ve klsa silreli ve hafif dilzeyde olma egilimi

Bilinmeyen
Ciltte veya yiizde

ka~mma, ~i~me

veya kabarmaYI iyeren alerjik reaksiyon

Uyu~ma

•
•
•
•

Sm dolu kabarClklarla beliren deri dokiintilsil (billloz erupsiyon)
Temasla ortaya ylkan deri hastahgl (temas dermatiti)
Cilt kurulugu
TIrnak bozukluklan (renk degi~ikligi, lIrnak yevresinde iltihap ve lIrnalcta agn dahil)
Deride pullanma
Deride yanma hissi
Kurde~en

Agn
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Bu belirtileri ya~amamz halinde, DERMO-TROSYD'i kulIanmaYl blralop, durumu daktarunuza
veya eczacmlza bildiriniz.

Eger bll kuilanma lalimalmda bahsi ge(:meyen herhangi bir yan elki ile kar:jIla:jI/'samz dokloru11llzl/
veya eczaCl171Z1 bilgilendiriniz.
5. DERMO-TROSYD'in saldanmasl
DERMO-TROSYD 'i r;ocl/felann giiremeyecegi, eri:jemeyecegi yerlerde ve ambalaj117da safelaYI/1/z.
30°C'nin altmdaki ada slcakhgmda saklaymlz
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak ImllaDlDlz.

Ambalajdaki son kllilanma larihinden som'a DERMO-TROSYD 'i kullamnayl/1/z.

Rulzsat Sahibi ve Uretici:
PFIZER Ila~lan Ltd. i;>ti. 34347 Ortakoy -Istanbul
Bu kullanma lalimall

larihinde onaylallllll:jllr.
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