
KULLAıIMA TALIMATI

tıİxo-prcNoTRAlto ı20o mg ovül
Vıjina içine (hızneye) uygulınır.

o Etkİn madde: Her bir ovül 1200 mg mikonazol nitrat içerir

o Yardınıcı maddeler: Witepsol, polisorbat 80

Bu Kullanma Talimıtında:

1. MİKO-PEN0TR 4Iİ@ nedİr ve ne İçİn kullanıIır?
2. MİKÜ-PENOTRAIİg\ kullanmadan önce dİkkat edİlmesİ gerekenler
3. ııİro-pnrrloTRAIıl@ nasıI kullanıIır?
4. ohsı yan etkiler nekrdİr?
5. ııİro-pnuoTRAIf 'ın soklanması

BaşIıkları yer ılmıktıür.

1. ııiro-prxoTRAlt@ nedİr ve ne için kullınılır?

ı MİKo-PENOTRAN@, vajina içine (hazrıeye) yerleştirilmek suretiyle uygulanan ovül
formunda bir iıriın olup, antifungaller (mantaılara karşı etkili) olarak adlandınlan ilaç
grubuna datıildir.

ı Beyazımsı rerıkli her bir ovii{ etkin madde olarak 1200 mg mikonazol nitrat içerrrıektedir.
MIKO-PENOTRAN@, l adet ovül içoeıı ambalaj da kullanıma sunulmaktadır.

ı ı,ıİKO-PEN0TRAN@, vajinada (haznede) kEınh, yaııma, anormal akıntı, şişme ve
kızarma gibi belifiilerle seyreden, bazı mantarlann yol açtığ vajina iltihabının ftandidal
vulvovajinit) tedaüsinde laıllanılıı.

Bu ilıcr kullanmıyı başlımıdan önce bu KULLAI\MA dikkatlice
okuyıınuz, çünkü sizİn tçtn önemli bilgİler içermektedlr.

o Bu laıllanma talimatını'saHayınız. Daha şonra telçar olaımaya ihtiyaç dııyabilİrsiniz.
. Eğer ilave soıılarınız olurşa, lütfen dohorunuza veya eczacınıza danışınız.
o Bu ilaç k$isel olarak sizin için reçete edilmiştİr, başIralarına vermeyİniz.
ı Bu ilacın kullanımı sırayında, dohora veya hastaneye ğttİğİnizde dohonınuza bu

ilacı laıllandığınızı s öyleyİnİz.
o Bu talİmatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakhnda şize önerilen dozun dıŞında

yükseh veya düşüh doz laıllanmayınız,
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2. MİKO:PEN0TRAN@'r kullınmadın önce dikkat edilmesi gerekenler

mİxo-prNorRAN@'ı asağdıki durumlardı KULLANMAYINIZ

Eğer;

. Mikonazol nitrata karşı alerjiniz var ise MiKO_PENoTRAN@'ı kullanmayruz.

MİKo-PEN0TRAN@'ı ışığdaki durumlırda oİxxlııİ ı0ıLANINIZ
. MiKO-PENOTRAII@ lastikte hasar yapabilir. Bu nedenle ovüllerin prezervatifle ve

doğum konholü amacıyla kullanılan diyaframlarla temasından kaçınırur. ets takdirde
isteıımeyeıı gebelikler meydana gelebilir. ovtil uygutandıktan 3 gtin soffa diyafram veya
prezen atif kullanılabilir.

. MiKO-PENOTRAN@'ın, vajina iltihabına (vajinite) neden olan etken doktorunuz
tarafindan uyguıı bir yöntemle beliılendikteıı sonra kullanılması gerehnektediı.

ı vıİro-prNoTRAN@ tedavisi esnasında diğer vajinal iı'İınleri (ömeğn tampon, duş ve
speİm öldiirüçü (spermisid) etkili iiriinler) kullanm ayfi|lz.

MİKO-PENOTRAN@ cinsel olgunluğa erişmemiş kız çocuklannda ve bakirelerde
kullanılmaıııalıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktonınuza daruşınız.

vıİxo_pgNoTRAN@'ın yİyecek ve içecek ile kullınttması

MiKO-PENOTRAN@'ın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yokfur.

Ilamilellk

İIacı hıIhnmadan önce dolüorunııza veya eczacınıza danısınız.

MİKO-PENOTRAIıI@'ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değldir.

Hamile olmaruz dıınımunda MİK0-PEN0TRAN@'ı kullanıp lnıllanamayacağnıza ancak
doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunıızu fark edersenİz hemen dohorunııza veya eczacınıza
danışınız,

Emzirme

İlacı laıllanmqdan önce dohof-unıEa veya eczacınıza danışınız-

Emzirme döneminde ııiro-pBNoTRAN@ kullanımı konusunda doktorunuza danısınrz.
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Araç ve mıkine kullınrmı

ıııixo_pBNoTRAN@,ın
bilinmemektedir.

ara7 ve makine kullanma yetaneğniz iİzerindeki etkisi

ıvrİxo-pnNoTRAN@'ın içerğinde bulunan bızı yardrmcr maddeler hıkkındı önemli
bilgiler

MİKO-PENOTRAN@'ın içeriğnde özel uyan gerektiıeıı herhangi bir yaıdımcı madde
bulıınmamaktadır.

Dİğer ilaçlır ile birlikte kullanrmı

ozellikle aşağda belirtilen ilaçlardan herhangi bfuini kullanıyorsanrz doktonxırızu veya
eczacmlnzl mutl aka bi lgil eııdiriniz.

. Kanın pıhuleşmasını eııgelleyen ilaçlar (örneğn: etkin madde olarak asenokumaro1,
anisindion, dilaımaıol, fenindion, ferıprokumon ve varfarin içereıı ilaçlar)ı Mide ve onikiparmak bağrsağ ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak
sisaprid isimli maddel içereıı ilaçlaı

. Alerjik hastalıklann tedavisinde kullanılan ilaçlar (ömeğn; etkin madde olarak astemizol
ve terfenadin igererı ilaçlar)

. Bağşıklık siştemini baskılayan ve etkin madde olarak siklosporin isimli maddeyi içeren
ilaglar

ı Şeker (diyabet) hastalığnın tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak glimçrid isimli
maddeyi içeren ilaçlar

ı İdraı kaçırma, sık idrara çıkma ve idrar sranası gibi problemlerin tedavisinde kullanılan
ilaçlar (örneğın; etkin madde olaıak oksibutinin ve tolterodin içeren ilaçlar)ı Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak pimozid isimli maddeyi
içeren ilaçlar

o Kanser tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak trimefueksat isimli maddeyi içeren
ilaçlar

ı Epilepsi (sara) tedaüsinde kullanılan ilaglar (örneğn; etkin madde olarak karbamazçin,
fosfeııitoin vç feııitoin içeren ilaçlar)

ı Uyuşturucu ilaç niteliğnde olan ve özellikle kanser hastalannda görii(en çok şiddetli
ağnlann gideribnesinde ağn kesici olarak kullanılan, oksikodon ve fentanil isimli etkin
maddeyi içeren ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı su anda laıllanıyorsanız vgya Son zamanlarda
laıllandınız ise lütfen dohoıınııza veya eczacınıza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. MİKO_PEN0TRAN@ nısıl kullanıIır?

ı Uygun kullanım ve dozluygulamı sıklrğ için tıllmaflar:

MiKO-PENOTRAN@ bazı mantaılann neden olduğu vajina iltihabırun ftandidal vulvovajinit)
tedavisinde kullanılan tek dozluk bir iiriindiir, Yalruzca bir gece yatarkeır, 1 ovül vajinaya
(haaleye) yerleştirilir. Doktorunuz tarafindan gerekli göriildüğü durumlarda tek doz
uygulama 3 giın sonra telaarlanabilir.
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Adet (menstuasyon) döneminde kullanılüğnda MiKO-PENOTRAN@'ın etkisi
azalablleceğndeıı veya kullanım zorluğnı meydana gelebileceğndeıı, bu dönemde
kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

MİKO-PENOTRA}.,T@'ı doktoruııuza danışmadan kullanm apruz.

. Uygulamı yolu ve metodu:

MiKO-PENOTRAN@ sadece vajina içine (hazııeye) uygulanmak suretiyle kullarulır.

İıacı uygulamadan ellerinizi iyice yıkayp kurulayınız. Daha soffa sırtiistii yatıııız.
Bacaklannın hafifç yukan dogru çekiniz. Bir oviilü vajinaya (hazııeye) yerleştirerek
rniimkiin olduğu kadar derine itniz. Uygulamadan sonra ellerinizi iyice ykayp, mümktinse
yanm saat bo yunc a ay ağa kalkrnayacak 

ş eki l d e uzailnlz.

. Değiştk yaş gruplırı:

Çocuklırda kullınımr:

ıııiro-peNoTRANo l 2 yaşın altındaki çocuklara uygulanmamalıdır.

Yışlılırda kullanmr:

Yaşlılar için özel kullanım önerisi yokfur.

o Özetkullanımdurumlan:

Böbrek / Kırıctğer yetmezliğiı Öze|kullanım önerisi yokfur.

Eğer MİKo-PEN1TM^P 'ın etkisİnİn çok ğçlü veya zayıf otduğuna dair bir İzleniminiz var
ise dohonınıız veya eczacınız ile lronuşunıız.

Kullanmanız gerekenden daha fazıa MiKo-PENOTRAN@ ku[anüysanz :

ıwİro-pnırıoTRAlf 'dan laıllanmanız gerekenden fazlasını laıllanmışsanız bir dohor veya
eczacı ile lanışunıız.

Doktorunuz tarafindan önerilen doz aşıldığnda3 ağzda ve boğazda yanma hissi, iştahsızlık,
bulanfi, kusma" baş ağnsı ve ishal görülebiliı. Böyle bir durumda ve MiKO-PENOTRAN@'ın
1'anlışlıkla çok fazla miktarda yıfulması halinde derhal doktorunuza veya bir hastaneye
basvunrnuz.

nıixo_pnNoTRAN@'r kulıaomayı unutursınlz

MiKO_PENOTRAN@ tek doz halinde laıllanılmaktadır.

uİxo-prNoTRAıI@ ile tedıvi sonlandırıldığndıki oluşabilecek etkiler

ı"ıİro-ppNoTRAN@ tedavisi sonlanduıldığnda herhangi bir olumsuz etki olusması
bekleıımez.
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4. olaşı yın etkiler nelerdir?

Tiirn ilaçlar gibi MiKo-PENoTRAN@'rn içeriğnde bulunan ma.ddelere duyarlı olan kişilerde
yan etkiler olabilir.

Aşağdıkilerden bİri olursa ııixo_pnNoTRAN@'ı kullanmıyr durdurunuz YeDERIIAL doktorunuza bilürinİz yeya size en yakın hastenenin acİl bölümüne
başvurunırzı

. Ciddi deri dökiınrüIeri

. Yiia, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefgs alma gııçlüsı

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİKO_PENoTRAN@'a kaşı ciddi alerjiniz var
demeküir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerekolabiiir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldııkça seyrek göriiltir.

Aşa$dakilerden herhıngt bİrİni fark ederseniz, doktorıınıUza söyleyinİz:

ı Uygulama bölgesinde yİıııma, kaşıntı, talırişı Kannda ağn, kramp
. Baş ağrısı

Bunlar MİKO_PENOTRAN@,ın hafi f yan etkileridir.

Yan etkileıin rıporlınmısı
veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

veya 
-hemşirerıiz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığıuz yan

0 8 0 0 3 1 4 0 0 0 s nup ga! y- 
",ıd 

fii;I}' İf I JH"}HJ +t#t:',.HH1j1İTJTff Ji"l?
1rÜraııı;'ne bildiriniz. M"ydaru gelen yan etkileri biıdirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliğ hakt<ında dahafazlabilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınrz.

Eğer kııllanıne talimatında balısi geçmeyen herhangi bir yan etki ile lnrşıIaşırsanız
dohorunıızu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

MİKo-PENorRAN@,ın saklanmasr

MİK7-PEN7TMIP 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklaynız.

25 oChin altndaki oda sıcaklığnda saklaynız.

Son kullınmı tarihiyle uyumlu olarak ft1||aaınız

Ambalajdaki şon kııIlanma tarihinden Sonra MİKT-PENZTM]İ@'ı lrullanmayınız.

Eğer tiriİnde ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ııııİro-pnNoTRAN@,ı
kullanmayruz.
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RuhsatSahİbİ:
Embil i1a9 San. Ltd. şti.
Maslak Mah. Sihrıer Sok.
AyazağaTicaret Merkezi No:3/9 Sanyer _ israNıur
Tel :O212365 93 30
Falrs :02122869641
E_posta : info@enıbil.net

Üraİcİ:
Embil İIag San. Ltd. şti.
Merkez Müallesi Birüane Sokak No: 28 şişli/İsTANBUL

Bu lwllanma talimatı 2 6. I 2. 2 0 I 4 tarİhinde onaylanmış tır.

-6-


