
KULLANMA TALIMATI

EXCIPIAL HYDRO EMULSYON

Cut üzerine uygulanir.

• Etkin inadde: Her 1 g emulsiyonda 20 mg Ure içerir.

• Yardtmct maddeter: Poliheksamid, Sitrik asit monohidrat, Sodyum sitrat, Disodyum

edetat, Parafinlikit, Süperpolistat, Polioksil 40 stearat, Dimetikon, ParfUm yagi(Crematest

mirage), Purifiye su.

Bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice okuyunuz, çunku sizin 1cm önemli bilgiler

icermektedir.

Bit ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardimi airnadan eczactnizzn tavsiyesi lie

bir hastaltgt tedavi etmeniz içindir. Buna karytn, yine de EXcIFIAL HYDRO ‘dan en iyi

sonîtçiart atabilmeniz 1cm dikkatli kuiianmarnz gerekmektedir.

• Bit kitilanma talimatrnt saklayirnz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyac duyabiiirsiniz.

• Eger have sorulartntz olursa, lutfen doktorunuza eeya eczactniza dantcintz.

• Bit ilaç kiisel olarak sizin 1cm recete edilmictir, backalartna vermeyiniz.

• Ru ilactn kullanzmt strastnda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorttnttza bu ilact

kuliandtgtntzt soyleyiniz.

• Ru talimatta yazantara aynen uyurntz. Ilaç hakkinda size onerilen dozun thinda yüksek

veye dücük doz kttilanmaytntz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. EXC1PIAL HYDRO nedir ye ne için ku!tanittr?

2. EXCIP1AL HYDRO ku!tanrnadan once dikkat edilmesi gerekenter

3. EXCIPIAL HYDRO mist! ku!!antttr?

4. Otast yan etkiler neterdir?

5. EXCIPIAL HYDRO ‘nun saktanmast

Ba1i1dari yer almaktadir.
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EXCiPiAL HYDRO nedir ye ne 1cm kullarnhr?

• EXCIPIAL HYDRO; den Uzerine sürülerek kullanilan bir üründür. Yumuatici1ar ye

Koruyucular olarak adlandirilan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak 100

graminda 2 g Ure içerir. $uyu gecirmez ancak yuksek yag içerigine ragmen kolayca

emilir.

• EXCIPIAL HYDRO, agzi polipropilen kilitli kapakia kapati1mi, 200 mL beyaz renkli

emulsiyon görünumlu, hafif parifim kokulu emülsiyon iceren polietilen iede

kullamma sunulmaktadir.

• EXCIPIAL HYDRO, nemlendirici etkisi ye icerigindeki yaglar ile cildin durumunun

iyi1emesini ye normale dönmesini saglar. Böylece kuru cut yüzeyi yumuati1ir, cildin

elastikligi ye direnci artiri1mi olur.

• EXCIPIAL HYDRO, iktiyozis (balik pulu gorunumundeki kuru cut hastahgi),

kserodermalkserozis (kuru cut), atopik egzama, asteatotik egzama gibi kronik1emi

kuru cut durumlarinin e1ik ettigi den hastahklanrnn tedavisinde kullarnhr.

• EXCtPIAL HYDRO, geni yuzeylere uygulanabilir.

• EXCIPIAL HYDRO, normalden hafif kuruya degien ciltiere uygulanabilir.

• EXCIPIAL HYDRO, diger tibbi ürünlerle birlikte kullanima uygundur (Ornegin sabah

EXCIPIAL HYDRO - gece kortikosteroidli bir ürün)

• Cut hastaligi iyi1etikten sonra da kullarniabilir.

2. EXCIPiAL HYDRO kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler

EXCIPIAL HYDRO’yu aagidaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eger,

• Ure’ye veya EXCIPIAL HYDRO’nun herhangi bir bi1eenine alerjiniz veya airi

duyarliuigirnz var ise,

• Yara veya acik yara var ise kullanmayirnz.

• Cut iritasyonu acisindan sistematik olarak aratiri1madigi için, bebekierde

kullanilmamahdir.

• Gözle temasindan sakinirnz.
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EXCiPIAL HYDRO’yu aaidaki durumlarda DiKKATL1 KULLANINIZ

Eger,

• Bolgesel tahri veya kizarikhk,

• Deride çatlama,

• Iltihap var ise dikkatli kullarnrnz, gecici sizi o1uabi1ir.

Bu uyariiar gecmiteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin 1cm gecerliyse lütfen

doktorunuza daniirnz.

EXCPAL HYDRO’nun yiyecek ye içecek lie kullarnimasi:

EXCIPIAL HYDRO’nun uygulama yöntemi acisindan yiyecek ye içecekierie etkiieimi

yoktur.

Hamilelik

Ilact kullanmadan once doktorunuza ya c/a eczactntza dantctrnz.

EXCIPIAL HYDRO’nun gebe kadiniarda kuilammina i1ikin yeterli yen mevcut degildir.

Insanlara yoneiik potansiyel risk bilinmemektedir.

EXCIPIAL HYDRO, gerekli oimadikca gebelik döneminde kuiianiimamahdir.

Tedaviniz sirastnda hamile olthtgitnuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya c/a eczactntza

danttntz.

Emzirme

Ilact kullanmadan once doktoritnitza veya eczactntza dantrntz.

Ure’nin insan sutuyle atihp atilmadigi bilinmemektedir. Ure’nin süt lie atihmi hayvaniar

üzerinde aratiriimamitir. EXCIPIAL HYDRO tedavisinin durduruiup durduruimayacagina

i1ikin karar veriiirken, faydalzarar orani dikkate aimmalidir.

Bebegi emzirmeden once, meme ucunda herhangi bir artik kaimayacak ekiide etrafi

dikkatiice ye tamamen temizienmelidir.

Araç ye makine kullanimi
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Cut üzerine topikal olarak uygulanan EXCIPIAL HYDRO’nun arac ye makine kullanimi

üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

Dier ilaçlar lie birlikte kullammi

EXCIPIAL HYDRO’nun herhangi bir ilac ile etkileimde bulunduguna dair bir kanit yoktur.

EXCIPIAL HYDRO, den üzerine uygulanan diger ilaclarin deriden geçiini athrabilir.

Eger reçeteli ya da recetesiz herhangi bfr ilact cat anda kullantyorsantz veya son zamanlarda

kitllandtntz ise lutfen doktorunttza veya eczactntza bunlar hakktnda bilgi veriniz.

3. EXC1PIAL HYDRO nasil kullanilir?

• Uygun kullanim ye doz / uygulama sikligi 1cm talimatlar:

Doktorunuzca baka türlü onerilmedigi takdirde gunde 2-3 kez hastahkh bolge üzerine

sürülerek kullanihr.

• Uygulama yolu ye metodu:

Den üzerine surülerek uygularnr.

• Deiik ya gruplari:

cocuklarda kullanim:

EXCIPIAL HYDRO 1 yain üzerindeki kucuk cocuklarda kullanilabilir.

Süt cocuklarinda kullanilmamahdir.

Ya1i1arda kullanimi:

EXCIPIAL HYDRO’ nun yahlarda kullanimi incelenmemitir.

• Ozel kullanim durumlari:

Ozel kullanimi yoktur.

Eger EXCIFIAL HYDRO ‘nun etkisinin çok guclu ya da çok zaytf olthtguna dair bir

izteniminiz var ise doktorunuzla ya da eczactntzla konucunttz.

Kullanmaniz gerekenden daha fazia EXCIPiAL HYDRO kullandiysarnz:

EXCIPIAL HYDRO gereken miktardan daha fazia kullarnhrsa, deride tahrie yol acabilir,

fakat bunun diinda baka etkiler beklenmemektedir.EXCIPIAL HYDRO’nun fazia miktarda

yutulmasi durumunda, bulanti ye kusma gibi gastrointestinal iritasyonlar meydana gelebilir.

Bu durumda, belirtilere yonelik ye destekleyici tedavi verilmelidir. Agizdan su ya da süt

icirilmesi faydah olabilir.
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EXcIFIAL HYDRO ‘dan kuilanmaniz gerekenden fazia kullanmicsantz bir doktor veya eczact

lie konu%cunilz.

Eer EXCIPIAL HYDRO ‘yu kullanmayi unutursaniz:

Unutulan doziari dengeiemek 1cm çi doz uyguiamaytnzz.

EXCiPiAL HYDRO ile tedavi son1andiri1diindaki o1uabi1ecek etkiler

Bulunmamaktadir.

4. Olasi yan etkiler nelerdir?

Turn ilaclar gibi, EXCIPIAL HYDRO’nun iceriginde bulunan maddelere duyarh olan

kiilerde yan etkiler olabilir.

Aagida1d1erden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Kainti

• Kizarikhk

• Pullamna

• Tahri

Bunlar EXCIPIAL HYDRO’nun hafif yan etkileridir ye çok seyrek gorülur. Tedaviyi hemen

kesip doktorunuza daniiniz.

Yan etkilerin raporlanmasi

Kullanma talimatinda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacirnz veya hemireniz ile konuunuz. Ayrica karilatiginiz yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “tlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tiklayarak ya da

0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattirn arayarak Turkiye farmakovijilans Merkezi

(TUFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacin

guvenlilii hakkinda daha fazia bilgi edinilmesine katki saglami olacaksiniz.

Eger bit kuiianma taiimattnda bahsi gecmeyen herhangi bir yan etki lie karytiarsantz

doktorunuzu veya eczactntzt biigiiendirmniz.

5. EXCIPiAL HYDRO’nun sakianmasi
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EXCIPIAL HYDRO ‘yu çocuklarzn goremeyecekleri, eri’emeyecegi yerlerde ye ambalajinda

saklaytntz.

25 °C’nin altindaki oda sicakhginda saklayirnz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullaniniz.

Ambalajindaki son kullanma tarihinden sonra EXcIPIAL HYDRO ‘yu kullanrnayirnz.

Rt,hsat sahibi:

HP Eczacibai tlac Pazarlama A.S.

Büyükdere Cad. Au Kaya Sok. No:5

Levent 34394, Istanbul

Uretici:

PharmaVision San. ye Tic. A.S.

Davutpaa Cad. No: 145

34010 Topkapi/ISTANBUL

Bu kullanma talimati (../.../..) tarihinde onaylanmictir.
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