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KULLANMA TALĐMATI 
 
EBERNET  % 1 Krem  
Deriye sürülerek uygulanır. 
 
• Etkin madde: 1 g krem 10 mg eberkonazol (nitrat formunda) içerir. 
• Yardımcı maddeler: Metil parahidroksibenzoat, setoestearil alkol, poliglikol yağ asitleri   
C12-C20 esterleri, desil oleat, propilenglikol, formaldehit gliserin, gliserol, poliakrilamid, 
trolamin ve saf su.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu Kullanma Talimatında : 
 
1. EBERNET nedir ve ne için kullanılır? 
2. EBERNET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
3. EBERNET  nasıl kullanılır? 
4. Olası yan etkiler nelerdir? 
5. EBERNET’ in saklanması 
 
Başlıkları yer almaktadır. 
 
1. EBERNET  nedir ve ne için kullanılır? 
 
EBERNET, deri üzerinde kullanımına yönelik olarak 30 gramlık tüplerde sunulmaktadır. 
 
EBERNET’in etken maddesi olan eberkonazol, imidazolik türevler olarak tanımlanan bir ilaç 
grubuna dahildir.  
  
EBERNET,  deride rastlanan mantar infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.  
 
2. EBERNET'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler  
 
EBERNET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 
 

• Eğer eberkonazole veya aynı sınıftan diğer mantar öldürücülere veya yardımcı 
maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşırı 
duyarlılığınız var ise kullanmayınız. 

 
 
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice 
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı 

kullandığınızı söyleyiniz. 
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Đlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek 

veya düşük doz kullanmayınız. 
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EBERNET'i aşağıdaki durumlarda DĐKKATLĐ KULLANINIZ 
 

• EBERNET uygulandığında gözlerle temas halinde gözlerinizi bol su ile yıkayınız.  
• EBERNET’in kullanılmasından sonra deride tahriş oluşursa doktora başvurunuz.  
• Deride tahrişi artırabileceğinden zarar gören bölgenin hava almasını önleyen bandaj 

kullanmayınız. EBERNET’i mukoza (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzlerini 
kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) üzerine uygulamayınız.  

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen 
doktorunuza danışınız. 
 
EBERNET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması 
 
EBERNET'in, uygulama yolu itibariyle, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. 
 
Hamilelik 
 
Đlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 
 
Doktorunuz, özel durumunuzu belirleyecek ve hamilelik sırasında bu ilacı kullanıp 
kullanmama durumunu size söyleyecektir. 
 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza 
danışınız. 
 
Emzirme 
 
Đlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 
 
Doktorunuz, özel durumunuzu belirleyecek ve emzirme sırasında bu ilacı kullanıp 
kullanmama durumunu size söyleyecektir. 

 
Araç ve makine kullanımı 
 
EBERNET'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. 
 
EBERNET' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 
 
EBERNET'in bileşiminde bulunan metil parahidroksibenzoat (E214) alerjik reaksiyonlara 
(muhtemelen gecikmiş), setostearil alkol ise lokal deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi)  
sebebiyet verebilir. Ayrıca içeriğindeki propilen glikol ciltte iritasyona neden olabilir.  
EBERNET'in bileşiminde gliserol de bulunmaktadır; ancak uygulama yolu itibariyle 
herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir. 
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 
 
EBERNET'i doktorunuza veya eczacınıza danışmadan deri kullanımına yönelik diğer 
ilaçlarla birlikte kullanmayınız. 
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Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 
 
3. EBERNET nasıl kullanılır? 
 
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 
EBERNET 4 hafta boyunca günde 2 defa (sabah ve akşam) uygulanmalıdır. 
 
Uygulama yolu ve metodu: 
EBERNET’i hastalıklı deri bölgesi ve çevresini kaplayacak miktarda uygulayınız ve hafif bir 
masaj ile yayınız. Derinin kıvrımlı yerlerindeki enfeksiyonlarda ıslanıp yumuşamayı önlemek 
için az miktarda krem uygulanmalıdır. Her kullanımdan sonra tüpü iyice kapatınız. 
Yeni bir enfeksiyon ihtimalini engellemek için hijyene dikkat ediniz. 
 
Değişik yaş grupları  
 
Çocuklarda kullanımı:  
EBERNET’in çocuklardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir. 
 
Yaşlılarda kullanımı: 
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. 
 
Özel kullanım durumları: 
 
Böbrek yetmezliği: 
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. 
 
Karaciğer yetmezliği: 
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. 
 
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.  
 
Doktorunuz EBERNET ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken 
kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu elde edemezsiniz. 
  
Eğer EBERNET’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise 
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla EBERNET kullandıysanız: 
 
EBERNET’ ten  kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile 
konuşunuz. 
 
EBERNET’i kullanmayı unutursanız: 
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız. 
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4. Olası yan etkiler nelerdir? 
 
Tüm ilaçlar gibi EBERNET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan 
etkiler olabilir. 
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

• Uygulama bölgesinde kızarıklık  
• Uygulama bölgesinde kaşıntı  
• Egzama (kaşıntılı deri iltihabı) 
• Deride döküntü 
• Folikülit (kıl köklerinin iltihabı) 
• Cerahatli sivilce 

 
Bunlar EBERNET’in hafif yan etkileridir. 
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız 
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 
 
5. EBERNET'in saklanması 
 
EBERNET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  
 
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. 
 
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. 
 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EBERNET’i kullanmayınız.  
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EBERNET’i kullanmayınız. 
 
Ruhsat sahibi:   
Mustafa Nevzat Đlaç Sanayii A.Ş. 
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak Đş Merkezi No: 5/1,  
34349 Gayrettepe/Đstanbul 
Tel: 0 212 337 38 00 
Fax: 0 212 337 38 01 
e-mail: info@mn.com.tr 
 
Üretici:   
Laboratorios S.A.L.V.A.T., S.A. 
C/ Gall 30-36 
08950-Esplugues de Llobregat (Barselona) 
ĐSPANYA 
 
Bu kullanma talimatı 16/06/2009 tarihinde onaylanmıştır. 


