
KULLANMA TALiMATI

EKZE-MANT emtlsiyojel, 30 g

Cilt iizerine uygulanr.

o Etkin naddelerz Her I g emiilsiyojelde 20 mg mikonazol nitrat ve I mg

triamsinolon asetonit igerir.

o Yardtmcr maddeler: Zeytinyalt, butil hidroksianizol (E320), metilhidroksibenzoat

(E218), siklometikon, sepigel 305, safsu.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALiMATINI
dikkatlice okuyunuz, giinkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmt saHaymtz. Daha sonro telcar okumaya ihtiyaQ

duyabilirsiniz.
o EEer ilwe sorulanruz olursa, liltfen doktorunuza veya eczacmua daruSrnrz.

o Bu ilaq kisisel olarak sizin iEin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.

o Bu ilaan kullanrmr strasmda, dohora veya hastaneye gittiEinizde doldorunuza

bu ilaa kullandtprua sdyleyiniz.

. Bu talimatla yazanlara aynen uyunuz. ilag hakktnda size t)nerilen dozun dtsmda

y ke* veya dfisfrk doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimatlnda:

L EKZE-MANT nedir ve ne igin kullan r?
2, EKZE-MANT'I *ullannodan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

3. EI(ZE-MANT nas kullan r?
1. Olat yan etkiler nelerdir?

5. EKZE-MANT\n saklonmasr

Baqhklarr yer almaktadrr.
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f . EKZE-MANT nedir ve ne igin kullanrhr?

. EKZE-MANT, deri iizerine siirUlerek kullanrlan bir tiriindtir. Mikonazol

kombinasyonlan olarak adlandrnlan bir ilag grubuna dahildir.

o EKZE-MANT, etkin madde olarak 100 gramrnda 2 g mikonazol nitrat ve 0,1 g

triamsinolon asetonit igermektedir.

o Mikonazol nitrat bakteri ve mantarlara kargt etkili olan bir maddedir.

Triamsinolon asetonit ise iltihap, ka;rntr giderici ve antialerjik dzelliklere

sahiptir.

o EKZE-MANT, apzr plastik kapakla kapatrlmrg, 30 g emiilsiyojel igeren

aliiminpm tiipte kullamma sunulmaktadrr.

o EKZE-MANT, deride egzama ile birlikte gdriilen mantar hastahklannrn

tedavisinde kullamlrr.

2. EKZE-MANT'r kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

EKZE-MANT'r agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eler;

. Mikonazol nitrata" triamsinolon asetonite veya EKZE-MANT'rn herhangi bir

bilegenine alerjiniz veya aqtn duyarhhlrruz var ise,

o Verem hastahgrnrz var ise.

o Viral enfeksiyonlar (varicella ve vaccinia dahil) var ise,

o A$rlarareaksiyon gdsteriyorsaruz.

r Cinsel yolla bulagan hastahklanmz var ise,

o Sivilce (akne), roz"se (Genellikle yiizi.in orta klsmlru tutan, krmrz ve iltihaph

sivilceler yapabilen, ktzankhk ve krlcal damar geniqlemeleri ile seyreden ve giil

hastahlr olarak da bilinen bir tiir deri hastahgr) gibi deri hastahklanmz var ise

EKZE-MANT' r kullanmaymz.

o EKZE-MANT'I gdzleriniz veya mukozah bdlgeler (a[rz, burun gibi drg geweye

agrlan viicut bogluklan) ile temas ettirmeyiniz.

o Qocuklarda uzun stre ve genig yiizeylerde kullanmayrmz.

o EI(ZE-MANT'I, genig yiizeylerde (vticut yiizeyinin %I0'unun iistiinde) ve

derinin emilimi artmr$ olan kilgelerinde (agrk yaralar, deri hasarlan ve giiz

gewesinde) kullanmaylnlz.
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EKZE-MANT'r alaFdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eler;

o Yiiz ve genital b<ilgelere kullamyorsanz (en fazla I hafta siireyle) dikkatli

kullanrnz.

o Doktor tarafindan tavsiye edilen tedavi siiresi gegirilmemelidir.

o EEer cilt hastahpr tedaviyle birkag giin iginde iyileqme gdstermiyorsa veya daha

kdtiileqiyorsa doktorunuza bagvurunuz. Bu duruma alerjik bir durum veya

duyarh olmayan bir mikoorganizma neden olabilir.

. Ka'lntl, krzankhk, kabarcrklar veya belirgin deri incelmelerini doktorunuza

bildiriniz.

r Ciltte g6riilen enfeksiyonlarda; enfeksiyonun mantar hastahklanna karyr etkili

(antifungaD veya bakterilere kargr etkili (antibakteriyel) ajanlara cevap

vermedifii durumda topikal kortikosteroit tedavisi durdurulmahdrr.

o EI(ZE-MANT'r gocuklarda tedbirli kullammz.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza dam9rruz.

EKZE-MANT'm yiyecek ve igecek ile kullanrlmast:

EI(ZE-MANT'rn uygulama yiintemi agtsrndan yiyecek ve igeceklerle etkilegimi yoktur.

Hamilelik

ilacr kullanmadan dnce doldorunuza veya ecmanrm danrsmtz.

r EKZE-MANT gerekli olmadrkga gebelik drineminde kullamlmamahdrr.

o Mikonazol nitratrn ve Triamsinolon asetonitin hamilelerde kullammtntn cenine

zararh olup olmadrg bilinmemektedir.

r EKZE-MANT kullammrnrn hastaya sa[layacaft yarar-zarar dengesi gdz dniinde

bulundurularak zorunlu haller drgrnda kullamlmamahdrr.

Tedaviniz srasrnda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doldorunuza veya

eczacmtza daruSmtz.
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Emzirme

ilacr kullanmadan ance dohorunuza veya eczaanrza danqmrz.

. Mikonazol nitratrn ve triamsinolon asetonitin insan si.itiiyle atrhp atrlmadr[r

bilinmemektedir.

o Mikonazol nitratrn ve triamsinolon asetonitin siit ile atlhmr hawanlar iizerinde

ara$tlnlmamlStr.

. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacagna ya da EKZE-MANT tedavisinin

durdurulup durdurulmayacalrna iligkin karar verilirken, fayda / zarar oftull

dikkate ahnmahdrr.

o EKZE-MANT emzirmeden 6nce meme iizerine uygulanmamahdrr.

o Si.it veren annelerde ancak doktor kontroliinde kullamlmahdrr.

Arag ve makine kullanrmr

Cilt iizerine topikal olarak uygulanan EKZE-MANT ile ilgili olarak bu konuda

yaprlmrp bir gahqma mevcut delildir.

EKZE-MAllT'rn igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda dnemli

bilgiler

EKZE-MANT' rn igeripinde bulunan,

o Butil hidroksianizol (E320) nedeniyle bdlgesel deri reaksiyonlanna (6megin,

kontakt dermatite) ya da gdzlerde ve mukoz membranlarda (aprz, burun gibi

drq geweye agrlan viicut bogluklan) tahrige,

o Metilhidroksibenzoat (E218) nedeniyle ise alerjik reaksiyonlara

(muhtemelen gecikmiq) sebebiyet verebilir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

EKZE-MANT, uzun siireyle geniS alanlarda kullamldrfrnda kan dolaqrmrna gegigi

artacalrndan, fenitoin, barbiti.iratlar ve rifampisin gibi ilaglarla (srrasryla sar4

konviilsiyon ve verem igin kullamlabilen) beraber kullamldrlr takdirde triamsinolon

asetonitin karacilerden uzaklagtrnlma hrzr artabilir, buna paralel olarak EKZE-

MANT'rn etkisinde a"alma gdriilebilir. Kanm prhtrlagmasrm dnleyici ilaglara cevap

azalabilir.
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Deriye b6lgesel olarak uygulanan mikonazol, deriden gok az miktarda emildili igin bu

yolla bir etki gdstererek diger ilaglarla etkilegmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte;

EKZE-MANT'rn, a[rzdan ahnan kan prhtrlagmasrnr engelleyici ilaglarla (varfarin vb.)

birlikte kullammrnda dikkatli olunmah ve kan prhtrlagmasrm engelleyici etki

izlenmelidir.

E$er reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilacr Su anda kullanryorsaruz veya son

zamanlardo kullondmtz ise liltfen dohorunuza veya eczacmtm bunlar hakhnda bilgi

veriniz.

3. EKZE-MANT nasrl kullanrhr?

o Uygun kullantm ve doz/uygulama s*I!r igin talimatlar:

EKZE-MANT,

Giinde 2 defa,

Tedavi siiresi l0 giinii gegmeyecek gekilde,

Deriye bdlgesel olarak ince bir tabaka halinde siirtilerek,

Yiiz ve genital kilgelerde ise en fazla I hafta siireyle ve dikkatle kullanrlmahdrr.

EKZE-MANT, derideki iltihabi mantar hastahklannd4 iltihap tamamen yok

olana kadar kullamlabilir. Gerekirse kortikosteroit (iltihap ve kagrntr giderici bir

ilag grubu) igermeyen mantar hastahklanna karqr etkili bir ilag ile tedaviye

devam edilir.

. Uygulama yolu ve metodu:

Uygulama dncesinde, hastahkh kilge yrkanmah ve kurulanmahdrr. Bulagma

riskini Snlemek igin havlu vb. egyalanmzr baqkalanyla paylaqmayrnz.

EKZE-MANT, deri iizerine ince bir tabaka halinde siiriilerek uygulanrr.

Uygulama sonrasrnda, enfeksiyonun viicudun diger triilgelerine bulagmasrn

6nlemek igin eller yrkanmahdrr. Benzer olarak, gorap vb. hastahkh biilge ile

temas halinde bulunan eqyalar da srk srk defiqtirilmeli ve yrkanmahdrr.

Kapa6r ters qevirerek t0p0 deliniz.
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o DeEi$ik ya$ gntplan:

Qocuklarda kullanrmr:

EKZE-MANT gocuklarda tedbirli kullamlmahdrr, uzun siire ve geniq

yiizeylerde kullanrlmamahdrr.

Yaghlarda kullanlmr:

EKZE-MANT'rn yaghlarda kullanrmr incelenmemigtir.

. 6zel kullanm durumlan:

Biibrek/Karaci[er yetmezli!i:

Bdbrek yeunezli[i olan hastalarda doz ayarlamasrna gerek yoktur.

Karaciler yetmezligi olan hastalarda adrenal bezde olasr baskrlanma etkisi,

idrar ve kan testleriyle doktorunuz tarafindan takip edilmelidir.

E[er EKZE-MANT'n etkisinin qok gAqlti ya da qok zayf oldu{una dair bir izleniminiz

var ise doldorunuzla ya da eczacmtzla konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla EKZE-MANT kullandrysanz:

EKZE-MANT, 6ngdriilen dozdan fazla miktarda kullan masr durumunda ciltte tahrig

yapabilir. Tedavi sonlandrnldrlrnda bu yan etki ortadan kalkar.

EKZE-MANT, yanhqhkla ytiksek miktarda )utuldugunda gerekli gdriili.irse uygun bir

mide bogaltma ydntemi uygulanr.

EKZE-MANT'Ian kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmrssaruz bir dohor veya

eczact ile konuSunuz.

E[er EKZE-MANT'I kullanmayl unutursanz:

Unutulan dozlart dengelemek iEin gifi doz uygulamaymtz.

f, KZE-MANT ile tedavi sonlandrnldrErndaki olugabilecek etkiler:

Bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, EKZE-MANT'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde

yan etkiler olabilir.
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EI(ZE-MANT; geniq deri yiizeylerine, yiiksek dozd4 uzun siire ile uygulandrlrnda,

zedelenmig cilde ve / veya kapah bandaj altrnda tatbik edildilinde deriden emilimi

artarak sistemik (flim viicudu etkileyen) yan etkilere neden olabilir.

Agalrdakilerden biri olursa, EKZE-MANT'r almayr durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil b6lflmfine bagvurunuz:

r Viicudun alerji olu$turan maddelere kargr verdili gok $iddetli yamt, ani aqrn

duyarhhk (anafi laksi) ile ilgili reaksiyonlar,

. ASrnduyarhhk(hipersensitivite),

r Alerji sonucu yiiz ve bolazda gigme (anjiyondrotik 6dem)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EKZE-MANT'a kargr ciddi alerjiniz var

demektir. Acil trbbi miidahale veya hastaneye yatlnlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdriiliir.

Aqalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bitdiriniz

veya size en yaktn hastanenin acil bdlfimiine bagvurunuz:

o Qocuklarda biiyiimede yavaglama, kilo kaybr gibi adrenal baskrlanma belirtileri

o Ozellikle uzun siire kullamldr[rnd4 yayrlma ve tedavi edilmeyen enfeksiyonun

kdtiilegmesi,

o Derinin incelmesi,

o Temasla ortaya grkan deri hastahlr (Bazr maddelerin deriye doprudan temas

etmesi sonucu ortaya qrkan deri iltihabr, kontakt dermatit)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler gok seyrek giiriiliir.

Agalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza s6yleyiniz:

o Krl kdkii iltihabr (follikiilit),

o Kuruluk,

o Deri iizerinde gizgi geklinde uzanan izler (striae),
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o Deri yiizeyinde krlcal damarlann geniglemesi (telanjiektazi),

o Kurde$en (tirtiker),

o Krmrzrmsr kiigiik kabartrlar (isilik),

o Krzankhk, kagrntr, ciltte yanm4 batma vb bdlgesel reaksiyonlar

o Tahri$ de dahil uygulama yeri reaksiyonlan

Bunlar EKZE-MANT'In hafif yan etkileridir. Tedaviyi hemen kesip doktorunuza

damgrmz.

E[er bu kullanma talimannda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS astrsaruz

doktorunuzu veya eczaanat bil gilendiriniz.

5. EKZE-MANT'In saklanmasr

EKZE-MANT'r gocuklarm gdremeyecegi, erisemeyece$i yerlerde ve ambalajmda

saHaymtz.

25'C'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklaymz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmv.

Ambalaj mdaki son kullanma tarihinden sonra EKZE-MANT'r kullanmaymrz.

Ruhsat Sahibi .' ORVA ilaq San. ve Tic. A.g.

Atati.irk Organize Sanayi Biilgesi 10010 Sok. No.l0,

3s620 qigti / izMiR

Oretici .' ORVA ilag San. ve Tic. A.g.

Atati.irk Organize Sanayi Bdlgesi 10010 Sok. No.l0,

3s620 qigli / izMiR

Bu kullanma talimafi onaylanmqtr.

(gin ay yil)
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