
KIJ'LLANMA TALiMATI

LOKALEN pomad

Haricen (cilt yiizeyine) uygulanrr.

o Etkin madde: Her tiip 7o5 lidokain igerir.

o Yardrmcr madde: Me:il paraben. Propil paraben, Dipotasyum hidrojen tbsfat. Emulgin 82,

Setostearil alkol. Vazelin, Deiyonize su

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLAI{MA TALiMATINI dikkatlice okuyunuz,
qiinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimatmt saHaymrz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

. E[er ilave sorularmtz olursa, liitfen dohorunuza veya eczauruza dantstntz.

. Bu ilag kisisel olarak sizin iqin regete edilmiStir, baskalanna vermeyiniz.

. Bu ilacm kullantmt srrastnda, dolaora veya hastaneye gitti[inizde doktorunuza bu ilact
kul I andgmtn s dyleyiniz.

. Bu talimatta yaz anlara alnen uyunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun dqtnda yiiksek veya

dfry h doz kullanmaytna.

Bu kullanma talimatrnda:

1. LOI{AIEN nedir ve ne igin kullanrlr?

2. LOI(AIEN'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. LOKALEN nasrl kullaruhr?

4. Olat yan etkiler nelerdir?

5. LOI(AIEN'in saklanmast

Baghklarr yer almaktadtr.
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1. LOKALEN nedir ve ne igin kullanrlrr?

LOKALEN beyaz renkte homojen pomaddrr. 30 g'hk ali.irninl-um tiiplerde ambalaj lanm rgttr.

LOKALEN, lokal anestezikler (biilgesel uygulanan uyu$turucu) ve antipruritikler (kaqrntryr

6nleyen) gmbuna dahil olan bir ilagtrr.

LOKALEN, deri ve mukozanrn yiizeysel yanrklarr, gegitli nedenlere balh kaqrntrlar, meme ucu,

aniis, dudak gatlaklan ve agnlan, soluk borusu igine tiip yerlegtirilmesi iqlemi (endotrakeal

entubasyon) srrasrnda anestezik lubrikan (kaydrncr) olarak kullanrltr.

2. LOKALEN'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

LOKALEN'i a9afrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

E!er, LOKALEN ve amid tipi anesteziklere kargt agtn duyarh (alerjik) iseniz bu iiriinii

kullanmayrnrz.

LOKALEN'i agalrdaki dururnlarda DiKKATLi KULLANnilz

E!er,

. Bakerilerin kana karrgtrlr giddetli enfeksiyon (sepsis) gegiriyorsanrz veya ilactn uygulandrlr

bdlgedeki mukoza ciddi olarak hasar gdrmiig ise. Bu durumda ani emilim riski

olabilecepinden, LOKALEN uygulanrrken dikkatli olunmaltdtr.

. Bilinen bir ilag alerjiniz varsa. LOKALEN kullanrrken dikkatli olunuz. Paraaminobenzoik asit

tiirevlerine (prokain, tetrakain, benzokain gibi) alerjisi olan hastalarda lidokaine kargr

duyarhhk 96riilmemigtir.

LOKALEN'i etkili ve giivenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Miimktin olduiu kadar

kiigiik dozlar kullanmantz 6nerilir. Ozellikle yaglr hastalarda, gocuklarda ve agtk yara

uygulamalannda bu hususa dikkat ediniz.
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Ozellikle genig deri yiizeylerine ve bilhassa da okl0zyon (kapah pansuman) altrnda

uygulandrlrnda kalp ritm bozukluklarr, nefes alma zorlufu, koma ve hatta iiliime yol

agabilmektedir.

Bu uyanlar gegmisteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen doloorunuza

darusmrz.

LOKALEN'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmast

LOKALEN deri ve mukozaya b<ilgesel olarak uygulandrlrndan etkisinin yiyecek ve igeceklerden

etkilenmesi beklenmez.

Hamilelik

ilact kullanmadan dnce doldorunuza veya eczacmtza danrgmtz.

Doktorunuz tarafindan gerekli giiriilmediii siirece gebelik diineminde LOKALEN kullanmaytntz.

Tedaviniz srrasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemzn doktorunuza veya eczactntza

danqmtz-

Emzirme

ilau kullanmadan dnce doldorurutza veya eczacmrzo darugtna.

LOKALEN anne siittine gegebilir. Emzirme d6neminde, doktorunuz <inermedikqe LOKALEN
\' 

kullanmayrnrz.

Arag ve makine kullanlml

Arag ve makine kullantmr iizerine herhangi bir etkisi bildirilmemigtir.

LOKALEN'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklunda iinemli bilgiler

Bu trbbi iiriin her <lozttuda 1.30 nrg rnetil paraben ve 0.80 rng propil paraben (hidroksibenzoat)

igermektedir. Alerjik reaksilonlara (muhtemelen gecikmig; sebebiSet verebilir.
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Bu trbbi iiriin her dozunda 360.0 rng setostearil alkol igermektedir. Lokal deri reaksiy'onlarrna

(ilme[in. kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Difier ilaglar ile birlikte kullanrmr

Cilt ve mukozaya bdlgesel uygulanan bir ilag olan LOKAII,N'in, diler ilaglar ile etkilegim

g<istermesi beklenmez.

E$er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilao su anda kullanryorsantz veya son zamanlarda

kullandmrzsa litfen doldorunuza veya eczacmtza bunlar hakhnda bilgi veriniz

\- 3. LOKALEN nasrl kullanlhr?

Uygun kullanrm ve dozl uygulama srkllft igin talimatlar:

Gerektilinde giinde birkag defa uygulanabilir.

Bir seferde uyguladr[rnrz LOKALEN dozu 5 g'r agmamaltdtr. Bu miktar 250 mg lidokaine

karqrhk gelir.

Giinltik 17-20 g LOKALEN (850-1000 mg lidokaine egdefer) dozunu aSmayrnrz.

Qok geniq yiizeye, gok srk uygulama ile agrrr duyarhhk ortaya grkabilece[inden bu gekilde

kullanmanz 6nerilmez.

Uygulama yolu ve metdu:

Doktor tarafrndan bagka bir qekilde dnerilmedifi takdirde; uygun bir miktar LOKALEN'i

uygulama yaprlacak biilgeye iyice yedirerek siiriiniiz.

@i;ik yag gruplan:

Qocuklarda kullanrmr: ilacr kullanacak kiginin gocuk olmast durumunda, doktorunuz daha

diigiik bir doz dnerebilir.

Yaghlarda kullantmr: Yaqhlarda kullanrmrna iligkin dzel bir bilgi yoktur ancak etki gdreceliniz

miimkiin olan en diigiik dozda kullanmayr tercih ediniz.
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6zel kullanlm durumlan:

Biibrek /karacifier yetmezlili:

$iddetli karaci[er yetmezliliniz var ise bu durumu doktorunuza bildiriniz. B6brek yetmezli[i

durumunda ilacrnzrn dozunda bir de[igiktik yaprlmasr gerekmemektedir, ancak bu durumu da

doktorunuza bildiriniz.

Eler LOKALEN'in etkisinin qok giiqlii veya zaytf oldu[una dair bir izleniminiz var ise

doldorunuz veya eczacmtz ile konuSunuz

Kullanmanz gerekenden daha fazla LOKALEN aldrysanz

LOKALEN'den kullanmaruz gerekenden fazlaxnr kullanmtyaruz bir dofuor veya eczact ile

konuSunuz

LOKA-LEN'i kullanmayl unutursann

Unutulan dozlan dengelemek igin gift doz almaytruz.

LOKALEN ite tedavi sonlandrrrldrfrndaki olugabilecek etkiler

LOKALEN tedavisini sonlandrrmanrz durumunda bir yan etki ya$amanlz beklenmez ancak

v tedavinizi sonlandrrmadan iince doktorunuza dantgtntz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi LOIGLEN'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler

olabilir.

LOKALEN'in yan etkileri diler amid tipi lokal anesteziklerin yan etkilerine benzerdir.

Bu yan etkiler genellikle doza balrmhdrr ve ytiksek dozda uygulama veya ilacrn gerekenden hrzh

emilmesi durumunda kana gegen miktannrn artmaslna balh olarak gtiriilebilir. Bunun yanrnda

agrrr duyarhhk, idiosenkrazi (nedeni bilinmeyen duyarhhk reaksiyonlarr) ve tolerans azalmastna

ba![ yan etkiler de olugabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tiim viicudu etkiler (sistemik). Bu yan
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etkiler araslnda sinirlilik, bag ddnmesi, giirme bozukluklan, titreme, n6bet (konviilsiyon)

sayrlabilir.

Yaygrn olmayan: Uzun diinem bdlgesel kullanrm sonrasl a;lrl duyarhhk olugabilir.

Yaygrn: Ciltte tahrig, krzankhk, kasrntr veya d6kiintii

E[er bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS astrsantz

doldorunuza veya eczacmtza bildiriniz.

5. LOKALEN'in saklanmasr

LOKALEN'i gocuklann girremeyecefi, erigemeyecepi yerlerde ve ambalajrnda saklaytntz.

25'C'nin altrndaki oda srcaklr!rnda saklayrnrz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LOKAI-EN' i kullanmayrntz-

Advers etkiler srkhklarrna gcire qu qekilde tanrmlanmaktadtr:

Qok yaygrn l0 hastanrn en az I inde giiriilebitir.

Yaygrn l0 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla g<iriilebilir.

Yaygrn olmayan 100 hastanrn birinden az, fakat I .000 hastanrn birinden fazla g<iriilebilir.

Sel,rek I .000 hastanrn birinden az gdriilebilir.

Qok seyrek 10.000 hastanrn birinden az giiriilebilir.

Bilinmiyor Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.
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Ruhsat sahibi:

Toprak ilag ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.g.

Toprak Center, Ihlamur Yrldrz Cad. No: l0

34353 Begiktas / iSTANBUL

tretim Yeri:

Toprak ilag ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.g.

Tem Otoyolu Adapazarr Qrkrgr

Kandaklar Mevkii - Adapazan I SAKARYA

B u kullanma talimafi .....,......... ondylanm$tr.
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