
KULLANMA TALiMATI

TERKUR krem,30 g

Cilt iizerine uygulanrr.

. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir.

o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

gliserinmonostearat, siklometikon, slvl parafin, polisorbat 20, polisorbat 80,

triklozan, klorheksidin hidroklorir, butit hidroksianizol (E320), parfiim (koku

maddesi), saf su.

Bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice okuytnuz, qfinkii sizin igin 6nemli bilgiler
igermektedir.

Bu ilaq sizin reqetesiz olarak temin edip bir doktor yardmr almadan eczaanztn tavsiyesi
ile hafif bir hastalt$t tedavi etmeniz iEindir. Buna karSm, yine de TERKUR'dan en iyi
sonuqlart alabilmeniz iqin dikkatli kullanmaruz gerelnneldedir.

o Bu kullanma talimatmr saHaymtz. Daha sonra telrar okumaya gereksinim

duyabilirsiniz.
c EEer ilave sorulanntz olursa, latfen doktorunuzo veyo eczactruza daruSmrz.

c Bu ilaQ ki$isel olarak sizin iqin reqete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.

c Bu ilaan kullarum srqsmda. dohora veya hastaneye gittiPinizde dohorunuza bu ilact

ku I I andt ltrua s 6yl e y i niz.

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

veya dfrSfrk doz kullanmaymrz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

L TERKUR nedir ve ne igin kullarulr?

2. TERKUR't kullanmadan Ance dikkat edilmesi gerekenler

3. TERKUR nastl kullarulr?

4. Olau yan etkiler nelerdir?

5. TERKUR'wI saklanmasr

baghklarl yer almaktadlr.
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1. TERKUR nedir ve ne igin kullan rr?

TERKUR, haricen kullanrma ydnelik bir kremdir. Antiseptik ve Dezenfektanlar -

Aliiminyum ajanlarr olarak adlandrrrlan bir ilag grubuna dahildir. Etkin madde olarak,

I gramrnda 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igermektedir.

Aliiminyum hidroksiklorit, terlemeyi Snleyici, bakterilere ve mantarlara kargr etkili bir

bilegiktir.

TERKUR, hafif parftim kokulu, beyaz renkli, baldaqrk (homojen) iizelliklerde olup,

30 g krem igeren aliiminyum tiiplerde bulunmaktadrr.

TERKUR, her tiirlii aqrn terlemenin (hiperhidrozis) tedavisinde; dzellikle koltuk altr,

ayak ve ellerde gdriilen agrn terleme ve buna bagh geligen koku yayrlmasrna kargr;

aynca viicudun krvnmh yerlerinde oluqan ytizeysel iltihaplann (intertrigo) ve yiiriiyii$e

bagh olarak ayaklarda olugabilen igi srvr dolu kabarcrklann 6nlenmesinde kullamlrr.

2. TERKUR'u kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

TERKUR'u aiagrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

E!er;

o Altminyum hidroksiklorite veya TERKUR'un herhangi bir bilegenine alerjiniz

veya aSln duyarhhlrnrz var ise, TERKUR'u kullanmayrmz.

TERKUR'u atasdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eler;

. Cildinizde tahrig, agrn kuruluk veya agrrr hassasiyet olursa durumu hekiminize

bildiriniz.

. iltihaplanmrg deride ve agrk yaralann iizerine TERKUR uygulamasrndan

kagrnrnrz.

o TERKUR'u gcizlerle temas ettirmeyiniz.

o TERKUR'u kumaglar ile temas ettirmeyiniz.

Bu uyanlar gegmiqteki herhangi bir diinemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza danlqrmz.
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TERKUR'un yiyecek ve igecek ile kullan masr:

TERKUR'un yiyecek ve igeceklerle bilinen bir etkilegimi yoktur.

Hamilelik

ilaa kullanmadan 6nce dohorunuza veya eczaunrza darusmtz.

o Aliimin),um hidroksikloritin hamilelerde kullammrmn cenine zararh olup

olmadr!r bilinmemektedir.

e TERKUR kullanrmrnrn hastaya sallayacaBt yuar-zarr dengesi gdz dniinde

bulundurularak zorunlu haller drqrnda kullanrlmamahdrr.

Tedaviniz srasrnda hamile oldufiunuzu .fark ederseniz hemen doktorunuza veya

eczaaruza dantsmtz.

Emzirme

ilau kullanmadan dnce dohorunuza veya eczacmtza daruSmrz.

o AliiLrnin).um hidroksikloritin insan siitiiyle atrhp atrlmadrlr bilinmemektedir.

o AliiLrninyum hidroksikloritin siit ile atlllml hayvanlar iizerinde aragtrnlmamrgtrr.

o TERKUR tedavisinin durdurulup durdurulmayacalrna iligkin karar verilirken,

fayda I zarar oram dikkate ahnmahdrr.

Arag ve makine kullanrmr

TERKUR kullanrmlnln arag ve makine kullanrmrna bilinen bir etkisi bulunmamaktadrr.

TERKUR'un igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklsnda Onemli bilgiler

TERKUR'un igeriginde bulunan;

o Butil hidroksianizol (E320), bdlgesel cilt tepkimelerine (iimepin temas

dermatitine) ya da g6zlerde ve mukoz membranlarda tahrige

o Setostearil alkol ise, bdlgesel cilt tepkimelerine (6megin temas dermatitine) neden

olabilir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

TERKUR un diler ilaglarla bilinen bir etkilegimi bulunmamaktadrr.
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E$er reEeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact Su anda kullanryorsaruz veya son

zamanlarda kullandmtz ise latfen doktorunuza veya eczacmzd bunlar hakhnda bilgi

veriniz.

3. TERKUR nasrl kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhlr igin talimatlar:

Doktorunuzca baqka tiirlti iinerilmedili takdirde, TERKUR'u akgamlan yatmadan 6nce

uygulaymz.

TERKUR'u ilk 3-4 giin giinde I kez, sonrasrnda ise her 2 veya 3 giinde I kez geceleri

kullanrnrz.

Uygulama yolu ve metodu:

TERKUR'u; yalmzca bdlgesel olarak, aqrn terleme gdriilen b6lgelere siirerek

uygulayrmz.

Kapaor ters qevirer€k tipu deliniz.

Deligik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

Qocuklarda TERKUR'un etkinli[i ve giivenilirligi ara$trnlmamr$trr.

Yaghlarda kullanrml:

Ya5hlarda TERKUR'un etkinligi ve giivenilirligi aragtrnlmamrgtrr.

Ozel kullanrm durumlarr:

B6brek/Karaciler yetmezli[i:

Bdbrek/karaciler yetrnezligi olan hastalarda TERKUR'un kullamml araltlnlmaml$ttr.

Eger TERKUR'uI etkisinin Eok gagla ya da 7ok zay{ olduguna dair bir izleniminiz var

ise dohorunuzla ya da eczaanrzla konusunuz.
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Kullanmanz gerekenden daha fazla TERKUR kullandrysanz:

TERKUR, dnerilen dozdarn fazla kullamldrlr durumda ciltte agrn kurulu[a neden

olabilir. Kullanrlan TERKUR miktannrn ve kullamm srkhlrnrn azaltrlmasryla bu

durum kolayhkla normal hale ddnebilmektedir.

TERKUR'dan kullanmaruz gerekenden fazlasrnr kullanmtssanrz bir doktor veyq eczact

ile konuSunuz.

E[er TERKUR'u kullanmayr unutursanz:

Unululan dozlart dengelemek iqin qift doz uygulamdymE.

TERI(UR ile tedavi sonlandrnldrlrndaki olugabilecek etkiler:

B6yle bir etki beklenmemektedir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglarlarda oldu[u gibi, TERKUR'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan

kiqilerde yan etkiler olabilir.

Agaftdakilerden biri olursa, TERKUR'u kullanmayl durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil btiltmiine bagvurunuz:

. Ciddi alerjik tepkimeler (dciktintii, kurdegen, kagrntr, nefes almada zorluk, aB:z, ylijz,

dudaklar veya dilde qigme).

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TERKUR'a kargr ciddi alerjiniz var

demektir. Acil trbbi miidahale veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdriiliir.

AEafldakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza s6yleyiniz:

o Ciltte agrn kuruluk,

r Tedavi edilen alanlarda gegici yanma, kaqrntr, ipne batmasr hissi, kanncalanma.

Bunlar TERKUR'un hafif yan etkileridir.
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E$er bu kullanma talimannda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS aSrrsaruz

doktorunuzu veya eczqaruzt bilgilendiriniz.

5. TERKUR'un sakhnmasr

TERKUR'u EocuHarm garemeyeceEi, erisemeyece[i yerlerde ve ambalajmda

saklaymrz.

25oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklayrnrz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanlnz.

Ambalajmdaki son kullanma tarihinden sonra TERKUR'u kullanmaymtz.

Ruhsat Sahibi .' ORVA ilag San. ve Tic. A.$.

Atatiirk Organize Sanayi Bdlgesi 10010 Sok. No.10,

35620 qiEri / izMiR

tlretici .' ORVA ilag San. ve Tic. A.$.

Atati.irk Organize Sanayi Bdlgesi 10010 Sok. No.10,

3s620 qigli / izMiR

Bu kullanma talimafi onaylanmrytrr.

(giln ay yil)
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