
KULLANMA T ALiMA TI 

® CODERMO %0,1 losyon 
Deriye damlatllarak kullamhr. 

• Etkin madde: Bir gram losyonda, I mg mometazon furoat bulunur. 
e Yardzmcz maddeler: izopropil alkol, propilen glikol, hidroksipropil selilloz, monobazik 

sodyum fosfat dihidrat, fosforik asit, deiyonize su. 

Bu ilac1 kullanmaya ba~lamadan iince bu KULLANMA T ALiMA TINI dikkatlice 
okuyunuz, ~iinkii sizin i~in iinemli bilgiler i~ermektedir. 

• Bu kullanma talimatmz saklaymzz. Daha sonra tekrar okumaya ihliya9 duyabilirsiniz. 
• Eger ilave sorularznzz a/ursa, liitfen doktorunuza veya eczacznzza dam§·zmz. 
• Bu ila9 ki:;isel olarak sizin i9in re<;ete edilmi§'tir, ba:;kalarzna vermeyiniz. 
• Bu i/aczn kullanzmz szrasmda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu i/acz 

kullandzgznzzz sdyleyiniz. 
• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. Da<; hakkznda size dneri/en dozun dz:;mda yiiksek 

veya dii:; iik doz kullanmayznzz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 

I. CODERMO® nedir ve ne i9in kullamlzr? 
2. CODERMO®'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
3. CODERMO® naszl kullamlzr? 
4. 0/asz yan etkiler nelerdir? 
5. CODERMO®'nun saklanmasz 

Ba~hklan yer almaktadn·. 

1. CODERMO® nedir ve ne i~in kullamhr? 
CODERMO®, 30 ml soliisyon i9eren plastik ~i~elerde sunulur. Renksiz, berrak 9iizelti 
gortiniimiindedir. 

CODERMO®, deriye damlat!larak kullamlmak iizere haz1rlanan, kortizon-tipi bir hormon 
ilacJdu·. Gil9lil kortikosteroidler s1mfmda yer ahr. 

Bu ila9lar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan klzankhk ve ka~mt1y1 azaltmak amac1yla 
cildin yilzeyine uygulamr. 

CODERMO®; psoriasis (sedefhastahg1), atopik dermatit, tahri~ edici maddelere bagh ve/veya 
ale1jik dermatit gibi mometazon furoata yamt veren baz1 iltihaph deri hastahklanmn 
tedavisinde kullamhr. CODERMO®; mometazon furoata yamt veren baz1 iltihaph deri 
hastahklannm tedavisinde ka~mt1 ve iltihap belirtilerini ortadan kald1rmak i9in kullamhr. 

Psoriasis dirseklerde, dizlerde, sa9h kafa derisinde ve vilcudun diger biilgelerinde ka~mtlh, 
pullanan, pembe lekelerin gortildilgii bir cilt hastahg1d1r. Dermatit cildin d1~ kayuakh ajanlara 
(om., deterjanlar) kar~1 reaksiyon gostermesiyle ortaya 91kan ve deride klzankhk ve ka~mt1ya 
yo! a9an bir hastahkt1r. 



2. CODERMO®'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
CODERMO®'yu a~ag1daki durumlarda KULLANMA YINIZ 
Eger; 
- Mometazon furoata veya bu ilacm is:indeki yardtmci maddelerden birine ve diger topikal 
kortikosteroidlere kar~1 a~m duyarh (aletjik) iseniz 
- Agtz 9evresindeki iltihaph yaralarda 
- A~tdan sonra geli~en deri reaksiyonlannda 
- Su9i9egi 
- Uc,;uk 
- Giiz s:evresindeki deri hastahklannda 
- Gene! olarak iltihaph deri hastahklannda 

CODERMO®'yu a~ag1daki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ 
Eger; 
- Tedavi suasmda tahri$ veya duyarhhk geli$irse, CODERMO® kullamlmas1 durdurulmah ve 
gerekli tedavilere ba$lanmahdu. 
- Tedavi suasmda enfeksiyon olu$urSa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantar 
tedavisinde kullamlan ilac,;) ya da antibakteriyel ila9 tedavisini ba~latacakt!r. 
- Ozellikle hasar giirmii~ geni~ deri yiizeylerinde veya birbirine temas eden deri biilgelerinde 
siirdiiriilen uzun siireli tedavilerde ve kapah pansuman uygulamalannda yerel veya sistemik 
toksik etkiler giiriilebilir. 
- Giic,;lii topikal kortikosteroidlerin emilerek kana kan~mas1, tedavi btrak!ldtgmda ortadan 
kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere ), kan ~ekerinin yiikselmesine 
ve idrarda ~eker bulunmasma yo! ac;:abilir. 
- <;:ocuklarda istenen etkiyi saglayacak en dii~iik doz kullamlmahdtr. Uzun siireli 
kortikosteroid tedavisi c;:ocuklarda biiyiimeyi ve geli$meyi etkileyebilir. 

Bu uya.nlar gec;:mi~teki herhangi bir diinemde dahi olsa sizin ic,;in gec;:erliyse liitfen 
doktorunuza dam$Il11Z. 

Hamilelik 
j[acz kullanmadan once doktorunuza veya eczacznzza danz$znzz. 
CODERMO® kesinlikle gerekli olmadtgi siirece hamilelerde kullamlmamahdtr. 
Tedaviniz szrasznda hamile o/dugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacznzza 
danz,~znzz. 

Emzirme 
jzacz kul/anmadan once doktorunuza veya eczacznzza dam$zmz. 
Emzirme diineminde kullamlmamahdtr. 

Ara~ ve makine kullamm1 
CODERMO® ara9 ve makine kullanma yeteneginizi etkilemez. 

CODERMO®'nun i~eriginde bulunan baz1 yardimCI maddeler hakkmda onemli bilgiler 
CODERMO®'nun ic;:eriginde bulunan propilen glikol ciltte irritasyona neden olabilir. 

Diger ila~lar ile birlikte kullamm1 
CODERMO®'nun diger ilac;:larla bilinen bir etkilqimi bulunmamaktadtr. 
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Eger rer;eteli ya da rer;etesiz herhangi bir ilacz ,1·u anda kullanzyorsamz veya son zamanlarda 
kullandznzz ise lutfen doktorunuza veya eczacznzza bunlar hakkznda bilgi veriniz. 

3. CODERMO® nasii kullamhr? 
Uygun kullamm ve doz/uygulama Sikhgi ifi:in talimatlar: 
Olinde bir defa deriye birka9 damla damlat!larak uygulamr. 

CODERMO®'yu doktorunuz iinermedigi siirece geni~ ya da birbirine temas eden deri (kas1k, 
koltuk alt1 biilgesi gibi) yiizeylerinde uzun sure kullanmaymiz, tedavi edilen deri biilgesini 
sarg1 ile ya da ba~ka herhangi bir pansumanla kapatmaym1z. Tedavinizi aniden kesmeyiniz. 
Losyonu giizlerinize temas ettirmeyiniz. 
<;:ocuklarda 5 giinden uzun sure kullanmaym1z. 
Biiyiik miktarlarda, viieudun biiyiik alamm kaplayacak kadar uzun sure kullanmaktan 
kas;mm1z. 

Uygulama yolu ve metodu: 
Si~enin agzm1 hastahkh deri biilgesine yakla~tmmz. CODERMO®'yu hastahkh deriye birkas: 
damla damlat1hp ardmdan da ilav kayboluncaya kadar hafifve ovu~turunuz. 

Ozel kullamm durumlan: 
<;:ocuklarda kullamm: Doktorunuz iinermiyorsa 2 ya~m altmdaki s:ocuklarda kullanmaym1z. 

<;:ocuklarda topikal kortikosteroidlerin kullamm1, tedavinin etkili olmasm1 saglayacak en 
dii~iik miktar ile snmlandmlmahd!r. Kronik kortikosteroid tedavisi, s:ocuklann biiyiime ve 
geli~mesini etkileyebilir. 

Eger CODERMO® 'nun etkisinin c;:ok giJr;liJ ya da zayzf o/duguna dair bir izleniminiz var ise 
doktorunuz veya eczacmzz ile konu§unuz. 

Kullanmamz gerekenden daha fazla CODERMO® kulland•ysamz 
CODERMO®'yu doktorunuzun iinerdigi ~ekilde kullammz. 

CODERMO® 'dan kullanmanzz gerekendenfazlaszm kullanmz~·sanzz bir doktor veya eczacz i/e 
konu§unuz. 

CODERMO®'yu kullanmayi unutursamz 
Eger CODERMO® kullanmay1 unutursamz, hat1rlar hat1rlamaz kullammz, daha sonra 
tedavinize olagan ~ekilde devam ediniz. 
Unutulan dozlarz dengelemek ic;:in c;:ifi doz a/mayznzz. 

CODERMO® ile tedavi sonlandmldigmda olu~abilecek etkiler 
CODERMO®'yu uzun zamand1r kullamyorsamz ve cilt rahats1zhg1mz iyile~iyorsa, losyonu 
kullanmay1 aniden b1rakmamahsmlz. Birdenbire b1raklrsamz cildinizin klzard1gm1 fark 
edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu iinlemek is:in doktorunuzla konu~unuz; 
doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar losyonu kullanma SlkhgmlZl basamakh olarak 
azaltacaktlr. 
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4. Olas1 yan etkiler nelerdir? 
Ttim ila<;lar gibi, CODERMO®'nun i<;eriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde yan 
etkiler olabilir. Ozellikle CODERMO® uyguland1gmda, yanma hissine ve tahri~e neden 
olabilir; uygulama suasmda tahri~ gortiltirse, CODERMO®'nun kullammma son verilmelidir. 

Yan etkiler a~ag1daki kategorilerde giisterildigi ~ekilde sJmflandmlmJ~l!r: 
<;:ok yaygm :10 hastanm en az birinde giirtilebilir. 
Yaygm :10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla giirtilebilir. 
Yaygm olmayan :100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla 
giirtilebilir. 
Seyrek 
giirtilebilir. 
<;:ok seyrek 
Bilinmiyor 

:1.000 hastanm birinden az fakat 10.000 hastamn birinden fazla 

: 10.000 hastanm birinden az gortilebilir. 
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 

Seyrek; 
• Deride kabank lezyon 
• Deride kabank irinli lezyon 
• Deride ignelenme 

<;:ok seyrek; 
• Yal1111a 
• K1l kiikti iltihab1 
• Akneyi anduan reaksiyon 
• Ka~mt1 
• Deride incelme 

Diger topikal kortikosteroid tedavileri SJrasmda seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen 
etkiler; tahri~, klllanma art1~1 (hipertrikozis), deri renginde a<;!lma (hipopigmentasyon), ag1z 
9evresinde renk koyula~mas1 (perioral pigmentasyon), almjik kontakt dermatit, deride 
yumu~ama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, <;atlak (stria) ve terlemeye bagh ortaya 91kan 
diiktintti. 

Eger bu kullanma talimatmda bahsi ge9meyen herhangi bir yan etki i/e kar~·1la,m·samz 

doktorunuzu veya eczacmlZl bilgilendiriniz. 

5. CODERMO®'nun saklanmas1 
CODERMO® 'yu 9ocuk/ann gdremeyecegi, eri~·emeyecegi yerlerde ve ambalajmda sak/aym1z. 
25°C'nin altmdaki oda SJcakhgmda saklaym1z ve dondurmaym1z. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz. 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CODERMO® 'yu kullanmaym1z. 

Eger losyonun gortinti~tinde herhangi bir degi~iklik fark ederseniz, CODERMO® 'yu 
kullanmaym1z. 

ila9lar at1k su veya evsel <;iip yoluyla at!lmamahdu. Arl!k gerekli olmayan ila9lan nas!l elden 
91karacagmJZJ eczac1mza sorunuz. Bu onlemler 9evrenin korunmasma yardJmcJ olacakt1r. 
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Ruhsat Sahibi: Santa Farma ila<;: San. A$. 
Okmeydam, Boru<;i<;egi Sokak, No: 16 34382 $i~li-iSTANBUL 
Tel: (+90 212) 220 64 00 
Fax: (+90 212) 222 57 59 

Uretim Yeri: Santa Farma ila<;: Sanayii A.$. 
Sofah<;e~me Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekap1-iSTANBUL 
Tel: (+90 212) 534 79 00 
Fax: (+90 212) 521 06 44 

Bu kullanma talimatz .. .!..! .. tarihinde onaylanmz~tzr. 
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CODERMO® %0,1 losyon 
Deriye damlatliarak kullamhr. 

KULLANMA T ALiMA TI 

• Etkin madde: Bir gram losyonda, I mg mometazon furoat bulunur. 
• Yardmtcz maddeler: izopropil alkol, propilen glikol, hidroksipropil seliiloz, monobazik 

sodyum fosfat dihidrat, fosforik asit, deiyonize su. 

Bu ilac1 kullanmaya ba~lamadan once bu KULLANMA T ALiMA TINI dikkatlice 
okuyunuz, ~iinkii sizin i~in onemli bilgiler i~ermektedir. 

• Bu kullanma talimatlm sak/ayzmz. Daha sonz·a tekrar okuznaya ihtiyac; duyabi/irsiniz. 
• Eger ilave sorularzmz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacznzza danz,l'lluz. 
• Bu ilac; ki~isel olarak sizin il;:in rec;ete edilmi~tir, ba~kalarzna vermeyiniz. 
• Bu i/aczn kullanzznz szrasznda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu i/acz 

kullandzgznzzz soyleyiniz. 
• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. j[ac; hakkznda size onerilen dozun dz~znda yiiksek 

veya dii~iik doz kullanmayznzz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 

1. CODERMO® nedir ve ne ir;in kullanzlzr? 
2. CODERMO®'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
3. CODERMO® naszl kullanzllr? 
4. 0/asz yan etkiler nelerdir? 
5. CODERMO®'nun saklanmasz 

Ba§hklan yer almaktad1r. 

1. CODERMO® nedir ve ne i~in kullamhr? 
CODERMO®, 30 ml soliisyon i<;eren plastik ~i~elerde sunulur. Renksiz, berrak <;i:izelti 
gi:iriiniimiindedir. 

CODERMO®, deriye damlat!larak kullamlmak iizere hazzrlanan, kortizon-tipi bir harmon 
ilaCidlr. Gii<;lii ko1iikosteroidler sm1fmda yer ahr. 

Bu ila<;lar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan bzankhk ve ka~mt1y1 azaltmak amacwla 
cildin yiizeyine uygulamr. 

CODERMO®; psoriasis (sedef hastahg1), atopik dermatit, tahri~ edici maddelere bagh ve/veya 
alerjik dermatit gibi mometazon furoata yamt veren baz1 iltihaph deri hastahklanmn 
tedavisinde kullamhr. CODERMO®; mometazon furoata yamt veren baz1 iltihaph deri 
hastahklannm tedavisinde ka~mt1 ve iltihap belirtilerini ortadan kald1rmak i<;in kullamhr. 

Psoriasis dirseklerde, dizlerde, sa<;h kafa derisinde ve viicudun diger bi:ilgelerinde ka~mt1h, 
pullanan, pembe lekelerin gi:iriildiigii bir cilt hastahg1d1r. Dermatit cildin d1~ kaynakh ajanlara 
(i:irn., deterjanlar) kar~1 reaksiyon giistermesiyle ortaya 91kan ve deride bzankhk ve ka~mt1ya 
yo! a<;an bir hastahkt1r. 



2. CODERMO®'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
CODERMO®'yu a~ag1daki durumlarda KULLANMA YINIZ 
Eger; 
- Mometazon furoata veya bu ilacm ic;:indeki yardimci maddelerden birine ve diger topikal 
kortikosteroidlere kar~1 a~m duyarh (ale1jik) iseniz 
- Ag1z c;:evresindeki iltihaph yaralarda 
- A~1dan sonra geli~en deri reaksiyonlannda 
- Suc;:ic;:egi 
- Uc;:uk 
- Giiz c;:evresindeki deri hastahklannda 
- Gene! olarak iltihaph deri hastahklannda 

CODERMO®'yu a~ag1daki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ 
Eger; 
- Tedavi s1rasmda tahri~ veya duyarhhk geli~irse, CODERMO® kullamlmas1 durdurulmah ve 
gerekli tedavilere ba~lanmahd1r. 
- Tedavi s1rasmda enfeksiyon olu~ursa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantar 
tedavisinde kullamlan ilac;:) ya da antibakteriyel ilac;: tedavisini ba~latacakt1r. 
- Ozellikle hasar giirmii~ geni~ deri yiizeylerinde veya birbirine temas eden deri biilgelerinde 
siirdiiriilen uzun siireli tedavilerde ve kapah pansuman uygulamalannda yerel veya sistemik 
toksik etkiler giiriilebilir. 
- Giic;:lii topikal kortikosteroidlerin emilerek kana kan~mas1, tedavi biraklld1gmda ortadan 
kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere ), kan ~ekerinin yiikselmesine 
ve idrarda ~eker bulunmasma yol ac;:abilir. 
- <;::ocuklarda istenen etkiyi saglayacak en dii~iik doz kullamlmahdu. Uzun siireli 
kortikosteroid tedavisi c;:ocuklarda biiyiimeyi ve geli~meyi etkileyebilir. 

Bu uyanlar gec;:mi~teki herhangi bir diinemde dahi olsa sizin ic;:in gec;:erliyse liitfen 
doktorunuza dam~m1z. 

Hamilelik 
j[acz kullanmadan i!nce doktorunuza veya eczacznzza danz~·znzz. 
CODERMO® kesinlikle gerekli olmad1gi siirece hamilelerde kullamlmamahd1r. 
Tedaviniz szrasznda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacznzza 
danz§znzz. 

Emzirme 
j[acz kullanmadan once doktorunuza veya eczacznzza danz§znzz. 
Emzirme diineminde kullamlmamahd1r. 

Ara4Y ve makine kullamm1 
CODERMO® arac;: ve makine kullanma yeteneginizi etkilemez. 

CODERMO®'nun i4Yeriginde bulunan baz1 yardimci maddeler hakkmda onemli bilgilcr 
CODERMO®'nun i<;eriginde bulunan propilen glikol ciltte irritasyona neden olabilir. 

Diger ila4Ylar ile birlikte kullammi 
CODERMO®'nun diger ilac;:larla bilinen bir etkile~imi bulunmamaktadu. 
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Eger rer;ete/i ya da rer;etesiz herhangi bir ilacz $U anda kullanzyorsanzz veya son zaznanlarda 
kullandmzz ise liitfen doktorunuza veya eczacmzza bun/ar hakkznda bilgi veriniz. 

3. CODERMO® nasd kullamhr? 
Uygun kullamm ve doz/uygulama Slkhg1 i~in talimatlar: 
Gi.inde bir defa deriye birka9 damla damlat!larak uygulamr. 

CODERMO®'yu doktorunuz iinermedigi si.irece geni$ ya da birbirine temas eden deri (kaszk, 
koltuk alt1 biilgesi gibi) yi.izeylerinde uzun si.ire kullanmaymzz, tedavi edilen deri biilgesini 
sargz ile ya da ba$ka herhangi bir pansumanla kapatmaymzz. Tedavinizi aniden kesmeyiniz. 
Losyonu giizlerinize temas ettirmeyiniz. 
<;:ocuklarda 5 gi.inden uzun si.ire kullanmayzmz. 
Bi.iyi.ik miktarlarda, vi.icudun bi.iyi.ik alamm kaplayacak kadar uzun si.ire kullanmaktan 
ka<;mmzz. 

Uygulama yolu ve metodu: 
~i$enin agzzm hastahkh deri biilgesine yakla$tmmz. CODERMO®'yu hastahkh deriye birka9 
damla damlatzhp ardmdan da ila9 kayboluncaya kadar hafifqe ovu$turunuz. 

Ozel kullamm durumlan: 
<;:ocuklarda kullamm: Doktorunuz iinermiyorsa 2 ya$m altmdaki qocuklarda kullanmaymzz. 

<;:ocuklarda topikal kortikosteroidlerin kullammz, tedavinin etkili olmasmz saglayacak en 
di.i$i.ik miktar ile szmrlandmlmahdu. Kronik kortikosteroid tedavisi, qocuklann bi.iyi.ime ve 
geli$mesini etkileyebilir. 

Eger CODERMO® 'nun etkisinin r;ok giir;lii ya da zayzf o/duguna dair bir izleniminiz var ise 
doktorunuz veya eczacznzz i/e konu~·unuz. 

Kullanmamz gerekenden daha fazla CODERMO® kulland1ysamz 
CODERMO®'yu doktorunuzun iinerdigi $ekilde kullammz. 

CODERMO® 'dan kullanmanzz gerekenden fazlasznz kullanmz~·sanzz bir doktor veya eczacz i/e 
konu~·unuz. 

CODERMO®'yu kullanmayi unutursamz 
Eger CODERMO® kullanmayz unutursamz, hatzrlar hatzrlamaz kullammz, daha sonra 
tedavinize olagan $ekilde devam ediniz. 
Unutulan dozlarz dengelemek ir;in r;ift doz almayznzz. 

CODERMO® ile tedavi sonlandmld1gmda olu~abilecek etkiler 
CODERMO®'yu uzun zamandzr kullamyorsamz ve cilt rahatszzhgzmz iyile$iyorsa, losyonu 
kullanmayz aniden bzrakmamahsmzz. Birdenbire bzrakzrsamz cildinizin lozardzgmz fark 
edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu iinlemek i<;in doktorunuzla konU$Unuz; 
doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar losyonu ku!lanma szkhgmzzz basamakh olarak 
azal tacaktu. 
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4. Olasi yan etkiler nelerdir? 
Tum ila<ylar gibi, CODERMO®'nun i<yeriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde yan 
etkiler olabilir. Ozellikle CODERMO® uygulandzgmda, yanma hissine ve tahri~e neden 
olabilir; uygulama szrasmda tahri~ giiriiliirse, CODERMO®'nun kullammma son verilmelidir. 

Yan etkiler a~agzdaki kategorilerde giisterildigi ~ekilde szmflandmlmz~tzr: 
<;:ok yaygm :10 hastanm en az birinde giirtilebilir. 
Yaygm :10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla giiriilebilir. 
Yaygm olmayan :100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla 
giiriilebilir. 
Seyrek 
giirlilebilir. 
<;:ok seyrek 
Bilinmiyor 

:1.000 hastamn birinden az fakat 10.000 hastamn birinden fazla 

: 10.000 hastanm birinden az giiriilebilir. 
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 

Seyrek; 
• Deride kabank lezyon 
• Deride kabank irinli lezyon 
e Deride ignelenme 

<;:ok seyrek; 
• Yanma 
• Kil kiikti iltihabz 
• Akneyi andzran reaksiyon 
• Ka~mt1 
• Deride incelme 

Diger topikal kortikosteroid tedavileri suasmda seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen 
etkiler; tahri~, killanma art1~1 (hipertrikozis), deri renginde a<y!lma (hipopigmentasyon), agzz 
<yevresinde renk koyula~masz (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, deride 
yumu~ama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, <yatlak (stria) ve terlemcye bagh ortaya <yzkan 
diikiintii. 

Eger bu kullanma talimatznda bahsi ge<;meyen herhangi bir yan etki i/e kar~·z/a~·zrsamz 

doktorunuzu veya eczacznzzz bilgilendiriniz. 

5. CODERMO®'nun saklanmasi 
CODERMO® 'yu <;ocuklarzn gdremeyecegi, eri,1·emeyecegi yo·/o·de ve aznbalajznda sak/ayznzz. 
25°C'nin altmdaki oda szcakhgmda saklayzmz ve dondurmayzmz. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz. 
Aznbalajdaki son kullanma tarihinden sonra CODERMO® 'yu kullanznayznzz. 

Eger losyonun giiriinii~iinde herhangi bir degi~iklik fark ederseniz, CODERMO® 'yu 
kullanmaymzz. 

ila<ylar atzk su veya evsel <yiip yoluyla atzlmamahdzr. Artzk gerekli olmayan ila<;:lan nas!l elden 
<yzkaracagmzzz eczaczmza sorunuz. Bu iinlemler <yevrenin korunmasma yardzmcz olacaktu. 

4 



Ruhsat Sahibi: Santa Farma ilac;; San. A.~. 
Okmeydam, Boruc;;ic;;egi Sokak, No: 16 34382 ~i~li-iSTANBUL 
Tel: (+90 212) 220 64 00 
Fax: (+90 212) 222 57 59 

Uretim Yeri: Santa Farma ilac;; Sanayii A.~. 
Sofahc;;e~me Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekap1-iSTANBUL 
Tel: (+90 212) 534 79 00 
Fax: (+90 212) 521 06 44 

Bu kullanma talimatz .. .!..! .. tarihinde onaylanmz~·tzr. 
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