
CODERMO® %0,1 merhem 
Deriye siiriilerek kullamhr. 

KULLANMA T ALiMA TI 

e Etkin madde: Bir gram merhemde, 1 mg mometazon furoat bulunur. 
• Yardzmcz maddeler: Heksilen glikol, propilen glikol stearat, beyaz balmumu, beyaz 

vazelin, deiyonize su, fosforik asit. 

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

• Bu kullanma talimatzm saklayznzz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiycu;: duyabilirsiniz. 
• Eger ilave sorularznzz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacznzza danz$Zl1ZZ. 
• Bu ilar;: ki$iSel olarak sizin ir;:in rer;:ete edilmi.~tir, ba,>kalarzna vermeyiniz. 
• Bu ilacm kullanzmz szrasznda, doktora veya hastaneye gittiginizde doklorunuza bu i/acz 

kullandzgznzzz soyleyiniz. 
• Bu tali malta yazzlanlara aynen uyunuz. jzar;: hakkznda size onerilen dozun dZ$Znda yiiksek 

veya dii$iik doz kullanmayzmz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 

1. CODERMO® nedir ve ne i!;:in kullamlzr? 
2. CODERMO® 'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
3. CODERMO® naszl kullamlzr? 
4. Olasz yan etkiler nelerdir? 
5. CODERMO®'nun saklanmasz 

Ba~hklan yer almaktadir. 

1. CODERMO® nedir ve ne i~in kullamhr? 
CODERMOC!\', 30 gram merhem is:eren tiiplerde sunulur. Sanms1-beyaz renkli opak, hafif 
karakteristik kokulu, homojen gorlinli~lii merhem ~eklindedir. 

CODERMO®, deriye slirlilerek kullamlmak iizere haz1rlanan, kortizon-tipi bir hormon 
ilac1dlr. Gus:lii kortikosteroidler s1mfmda yer ahr. 

Bu ilas:lar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan klzankhk ve ka~mt1y1 azaltmak amac1yla 
cildin ylizeyine uygulamr. 

CODERMO®; psoriasis (sedef hastahg1), atopik dermatit, tahri~ edici maddelere bagh ve/veya 
ale1jik dermatit gibi mometazon furoata yamt veren baz1 iltihaph deri hastahklannm 
tedavisinde kullamhr. 

Psoriasis dirseklerde, dizlerde, sas:h kafa derisinde ve vlicudun diger bolgelerinde ka~mtd1, 
pullanan, pembe lekelerin gorlildiigli bir cilt hastahg1d!f. Dermatit cildin dz~ kaynakh ajanlara 
(orn., dete1janlar) kar~1 reaksiyon gostermesiyle ortaya r,:zkan ve deride klzankhk ve ka~ml!ya 
yo! ayan bir hastahkt1r. 
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2. CODERMO@'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
CODERMO@'yu a~ag1daki durumlarda KULLANMA YINIZ 
Eger; 
- Mometazon furoata veya bu ilacm i9indeki yardimc1 maddelerden birine ve diger topikal 
kortikosteroidlere kar:11 a~m duyarh (ale1jik) iseniz 
- Ag1z 9evresindeki iltihaph yaralarda 
- A~1dan soma geli~en deri reaksiyonlannda 
- Su9i9egi 
- U9uk 
- Giiz 9evresindeki deri hastahklannda 
- Gene! olarak iltihaph deri hastahklannda 
- Rozasea (yiizde giiriilen bir cilt hastahg1) 
-Akne 
- Ag1z etrafmda dermatit 
- Genital ka$mtl 
- Bebeklerde pi~ik 
-Zona 
- Diger deri enfeksiyonlan 
- Yaygm plak tipi psoriazis 

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$ursa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantar 
tedavisinde kullamlan ila9) ya da antibakteriyel ila9 tedavisini ba~latacakt1r. 
- Ozellikle hasar giirmii$ geni~ deri yiizeylerinde veya birbirine temas eden deri biilgelerinde 
siirdiiriilen uzun siireli tedavilerde ve kapah pansuman uygulamalannda yerel veya sistemik 
toksik etkiler giiriilebilir. 
- Gii9lii topikal kortikosteroidlerin emilerek kana kan$mas1, tedavi b!fak!ld1gmda ortadan 
kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere ), kan ~ekerinin yiikselmesine 
ve idrarda ~eker bulunmasma yo! a9abilir. 

Bu uyanlar ge9mi~teki herhangi bir diinemde dahi olsa sizin i9in ge9erliyse liitfen 
doktorunuza dam~m1z. 

Hamilelik 
j[acl kullanmadan dnce doktorunuza veya eczaczmza dal1l$111lZ. 
CODERMO® kesinlikle gerekli olmadJgi siirece hamilelerde kullamlmamahd!r. 
Tedaviniz szrasznda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacznzza 
dam~·zmz. 

Emzirme 
jfaCl kullanmadan (jnce doktorunuza veya eczacunza dam:;mzz. 
Emzirme diineminde kullamlmamahd1r. 

Ara~ ve makine kullammi 
CODERMO® ara9 ve makine kullanma yeteneginizi etkilemez. 
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CODERMO®'nun i~criginde bulunan baz1 yardimci maddeler hakkmda onemli bilgiler 
CODERMO® ciltte tahri~e yo! a<;:abilen propilen glikol stearat i<;:erir. 

Diger ila~lar ile birlikte kullammi 
CODERMO®'nun diger ila<;:larla bilinen bir etkile~imi bulunmamaktad1r. 

Eger rer,:eteli ya da rer,:etesiz herhangi bir i/acz ,>u anda kul/anzyorsanzz veya son zamanlarda 
kullandmzz ise liitfen doktorunuza veya eczacznzza bunlar hakkmda bilgi veriniz. 

3. CODERMO® nasd kullamhr? 
Uygun kullamm ve doz/uygulama sikhgi i~in talimatlar: 
Gi.inde bir kez hastahkh deri bi:ilgesine si.iri.ini.iz. 

CODERMO®'yu doktorunuz i:inermedigi si.irece geni~ ya da birbirine temas eden deri (kas1k, 
koltuk alt1 bi:ilgesi gibi) yi.izeylerinde uzun si.ire kullanmaymtz, tedavi edilen deri bi:ilgesini 
sarg1 ile ya da ba~ka herhangi bir pansumanla kapatmaym1z. Tedavinizi aniden kesmeyiniz. 
Merhemi gi:izlerinize temas ettirmeyiniz. 
CODERMO®'yu yi.izi.ini.ize 5 gi.inden fazla si.irmeyiniz. 
<;:ocuklarda 5 gi.inden uzun si.ire kullanmaym1z. 
Bi.iyi.ik miktarlarda, vi.icudun bi.iyi.ik alamm kaplayacak kadar uzun si.ire kullanmaktan 
ka<;:mm1z. 

Uygulama yolu ve metodu: 
CODERMO®'yu hastahkh deri bi:ilgesine mce bir tabaka halinde si.iri.ini.iz. Ardmdan ila9 
kayboluncaya kadar hafif<;:e ovu~turunuz. 

Ozel kullamm durumlan: 
<;ocuklarda kullamm: Doktorunuz i:inermiyorsa 2 ya~m altmdaki <;:ocuklarda kullanmay1mz. 

<;:ocuklarda deriye si.iri.ilerek kullamlan kortikosteroidler, tedavinin etkili olmasm1 saglayacak 
en di.i~i.ik miktar ile sJmrlandmlmahdir. Kronik kortikosteroid tedavisi, <;:ocuklann bi.iyilme ve 
geli~mesini etkileyebilir. 

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

Kullanmamz gerekenden daha fazla CODERMO® kullandiysamz 
CODERMO®'yu doktorunuzun i:inerdigi ~ekilde kullammz. 
CODERMO@ 'dan ku!lanmanzz gerekenden fazlasznz kullanml$Sctnzz bir doktor veya eczacz ile 
ko nu~unuz. 

@ CODERMO 'yn kullanmayi unutursamz 
Eger CODERMO® kullanmay1 unutursamz, hatJrlar hatJrlamaz kullammz, daha soma 
tedavinize olagan ~ekilde devam ediniz. 
Unutu/an dozlarz dengelemek if; in r,:ifi doz almayznzz. 

CODERMO@ ile tedavi sonlandmldigmda olu§abilecek etkiler 
CODERMO®'yu uzun zamand1r kullamyorsamz ve cilt rahats1zhgm1z iyile~iyorsa, merhemi 
kullanmay1 aniden btrakmamahsm1z. Birdenbire b1ralmsamz cildinizin klzardigmi fark 
edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu i:inlemek i<;:in doktorunuzla konu~unuz; 
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doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar merhemi kullanma sikhgmiZl basamakh 
olarak azaltacakt1r. 

4. Olas1 yan etkiler nelerdir? 
Tiim ilac,:lar gibi, CODERMO®'nun ic,:eriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde yan 
etkiler olabilir. 

Y an etkiler a~ag1daki kategorilerde giisterildigi ~ekilde smlflandmlm1~t1r: 
<;:ok yaygm :I 0 hastanm en az birinde giiriilebilir. 
Y aygm :I 0 hastanm birinden az, fakat I 00 hastamn birinden fazla giirlilebilir. 
Yaygm olmayan :I 00 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla 
giiriilebilir. 
Seyrek 
giirlilebilir. 
<;:ok seyrek 
Bilinmiyor 

:1.000 hastanm birinden az fakat I 0.000 hastamn birinden fazla 

: I 0.000 hastamn birinden az giirlilebilir. 
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 

Seyrek; 
• His kayb1 
• Ka~mt1 

• Deri incelmesi 

<;:ok seyrek; 
• Abse 
• Yanma 
• Hastahgm ~iddetlenmesi 
• Ciltte kuruluk 
• K1zankhk 
" Nas1r olu~umu 
• Sivilcedir. 

Diger topikal kortikosteroid tedavileri s1rasmda seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen 
etkiler; tahri~, k!llanma art1~1 (hipertrikozis), deri renginde ac,:!lma (hipopigmentasyon), ag1z 
c,:evresinde renk koyula~mas1 (perioral pigmentasyon), ale1jik kontakt dermatit, deride 
yumu~ama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, c,:atlak (stria) ve terlemeye bagh ortaya 91kan 
diikiintli. 

Eger bu kullanma talimatznda bahsi gec;meyen herhangi bir yan etki ile karJziaJzrsanzz 
doktorunuzu veya eczacznzzz bilgilendiriniz. 

Ql' 5. CODERMO ''nun saklanmas1 
CODERMO@ 'yu r;ocuklarzn goremeyecegi, eri,~emeyecegi yerlerde ve ambalajznda sak/ayznzz. 
25°C'nin altmdaki oda s1cakhgmda saklaym1z ve dondurmaym1z. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz. 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden som·a CODERMO® )1u kullanmayznzz. 

ila9lar at1k su veya evsel c,:iip yoluyla at!lmamahd1r. Art1k gerekli olmayan ilac,:lan nas!l elden 
<;akaracagmiZI eczaC!mza sorunuz. Bu iinlemler c,:evrenin korunmasma yardJmci olacakt1r. 
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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 talimatt .. .!. .!. . tarihinde onaylannu,wr. 
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CODERMO® %0,1 merhem 
Deriye siiriilerek kullamhr. 

KULLANMA T ALiMA TI 

• Etkin madde: Bir gram merhemde, I mg mometazon furoat bulunur. 
• Yanl!mcz maddeler: Heksilen glikol, propilen glikol stearat, beyaz balmumu, beyaz 

vazelin, deiyonize su, fosforik asit. 

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

• Bu kullanma talimatznz saklayznzz. Daha som·a tekrar okumaya ihtiyac; duyabilirsiniz. 
• Eger i/ave sorularznzz olursa, lu(fen doktorunuza veya eczacznzza danz$znzz. 
• Bu ilac; ki§'ise/ olarak sizin ir;in rec;ete edilmi$fir, ba§·ka/arzna vermeyiniz. 
• Bu i/aczn kullanzmz szrasznda, doktora veya hastaneye gitliginizde doktorunuza bu ilacz 

kullandzgznzzz sdyleyiniz. 
• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. jzac; hakkznda size dnerilen dozun dz§·znda yiiksek 

veya dii$iik doz kullanmayznzz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 

I. CODERMO® nedir ve ne ir;in kullamltr? 
2. CODERMO®'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
3. CODERMO® nastl kullamltr? 
4. Olasz yan etkiler nelerdir? 
5. CODERMO®'nun saklanmasz 

Ba~hklan yer almaktadir. 

I. CODERMO® nedir ve ne i~in kullamhr? 
CODERMO®, 30 gram merhem i<;eren tiiplerde sunulur. Sanms1-beyaz renkli opak, hafif 
karakteristik kokulu, homojen gi.irlinli~li.i merhem ~eklindedir. 

CODERMO®, deriye slirlilerek kullamlmak lizere haz1rlanan, kortizon-tipi bir hormon 
ilacJdJr. Gli<;lii kmiikosteroidler s1mfmda yer ahr. 

Bu ila<;lar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan klzankhk ve ka~m!Jy1 azaltmak amaCJy!a 
cildin ylizeyine uygulamr. 

CODERMO®; psoriasis (sedef hastahg1), atopik dermatit, tahri~ edici maddelere bagh ve/veya 
alerjik dermatit gibi mometazon furoata yamt veren baz1 iltihaph deri hastahklannm 
tedavisinde kullamhr. 

Psoriasis dirseklerde, dizlerde, sa<;h kafa derisinde ve vlicudun diger beilgelerinde ka~mtJh, 
pullanan, pembe lekelerin gi.irlildligli bir cilt hastahgJdJr. Dermatit cildin d1~ kaynakh ajanlara 
(i.irn., dete1janlar) kaq1 reaksiyon gi.istermesiyle ortaya 91kan ve deride klzankhk ve ka~mtJya 
yo! a<;an bir hastahkt1r. 



2. CODERMO®'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
CODERMO®'yu a~ag•daki durumlarda KULLANMA YINIZ 
Eger; 
- Mometazon furoata veya bu ilacm i9indeki yardnnc1 maddelerden birine ve diger topikal 
kortikosteroidlere kar~I a~m duyarh (alerjik) iseniz 
- Ag1z yevresindeki iltihaph yaralarda 
- A~Idan sonra geli~en deri reaksiyonlannda 
- Suvivegi 
- U9uk 
- Giiz yevresindeki deri hastahklannda 
- Gene] olarak iltihaph deri hastahklannda 
- Rozasea (ytizde giirtilen bir cilt hastahg1) 
- Akne 
- Ag1z etrafmda dermatit 
- Genital ka~mt1 
- Bebeklerde pi~ik 
-Zona 
- Diger deri enfeksiyonlan 
- Yaygm plak tipi psoriazis 

® . . 
CODERMO' 'yu a~ag1daki durumlarda DIKKATLI KULLANINIZ 
Eger; 
- Tedavi s1rasmda tahri~ veya duyarhhk geli~irse, CODERMO® kullamlmasi durdurulmah ve 
gerekli tedavilere ba~lanmahd1r. 
- Tedavi s1rasmda enfeksiyon olu~ursa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantar 
tedavisinde kullamlan ila<;) ya da antibakteriyel ilav tedavisini ba~latacaktlr. 
- bzellikle hasar giirmli$ geni~ deri ytizeylerinde veya birbirine temas eden deri biilgelerinde 
stirdtirtilen uzun stireli tedavilerde ve kapah pansuman uygulamalannda yerel veya sistemik 
toksik etkiler giirtilebilir. 
- Gli<;lti topikal kortikosteroidlerin emilerek kana kan~mas1, tedavi b!fakildigmda ortadan 
kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere ), kan ~ekerinin ylikselmesine 
ve idrarda ~eker bulunmasma yo] ayabilir. 

Bu uyanlar ge<;mi~teki herhangi bir diinemde dahi olsa sizin 19111 geyerliyse ltitfen 
doktorunuza dam~m1z. 

Hamilelik 
jzacz kullanmadan once doktorunuza veya eczacznzza danz~·znzz. 
CODERMO® kesinlikle gerekli olmadigi slirece hamilelerde kullamlmamahdir. 
Tedaviniz szrasznda hamile oldugunuzu fark ederseniz he men doktorunuza veya eczacznzza 
danz$znzz. 

Emzirme 
j[acz kullanmadan once doktorunuza veya eczacznzza danz$zi1lz. 
Emzirme diineminde kullamlmamahdir. 

Ara~ ve makine kullammi 
CODERMO® ara9 ve makine kullanma yeteneginizi etkilemez. 
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CODERMO®'nun i~eriginde bulunan baz1 yardimci maddeler hakkmda onemli bilgiler 
CODERMO® ciltte tahri~e yol a.yabilen propilen glikol stem·at i<;:erir. 

Diger ila~lar ile birlikte kullamm1 
CODERMO®'nun diger ila<ylarla bilinen bir etkile~imi bulunmamaktadir. 

'tger reqeteli ya da rer;etesiz herhangi bir i/acz $U anda ku!lamyorsamz veya son zamanlarda 
ku/landzmz ise hi !jim doktorunuza veya eczacmzza bunlar hakkmda bilgi veriniz. 

3. CODERMO® nasil kullamhr? 
Uygun kullamm ve doz/uygulama sikhgi i~in talimatlar: 
Gunde bir kez hastahkh deri biilgesine surunuz. 

CODERMO®'yu doktorunuz iinermedigi surece geni~ ya da birbirine temas eden deri (kas1k, 
koltuk alt1 biilgesi gibi) yuzeylerinde uzun sure kullanmaymiz, tedavi edilen deri biilgesini 
sarg1 ile ya da ba~ka herhangi bir pansumanla kapatmaym1z. Tedavinizi ani den kesmeyiniz. 
Merhemi giizlerinize temas ettirmeyiniz. 
CODERMO®'yu yuzunuze 5 gunden fazla surmeyiniz. 
<;:ocuklarda 5 gunden uzun sure kullanmaym1z. 
Buyuk miktarlarda, vucudun buyuk alamm kaplayacak kadar uzun sure kullanmaktan 
ka.ymm1z. 

Uygulama yolu ve metodu: 
CODERMO®'yu hastahkh deri biilgesine mce bir tabaka halinde surunuz. Ardmdan ila<;: 
kayboluncaya kadar hafif<ye ovu~turunuz. 

Ozel kullamm durumlan: 
~ocuklarda kullamm: Doktorunuz iinermiyorsa 2 ya~m altmdaki .yocuklarda kullanmaym1z. 

<;:ocuklarda deriye suriilerek kullamlan kortikosteroidler, tedavinin etkili olmasm1 saglayacak 
en du~uk miktar ile sJmrlandmlmahdir. Kronik kortikosteroid tedavisi, <yocuklann buyume ve 
geli~mesini etkileyebilir. 

Eger CODERMO® 'nun etkisinin r;ok g!lc;lii ya da zayzf olduguna 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 ku!lanmanzz gerekenden fazlasznz kullanmz,>sanzz bir doktor veya eczacz ile 
kOZ1U$Ul1UZ. 

CODERMO®'yu kullanmay1 unutursamz 
Eger CODERMO® kullanmay1 unutursamz, hal!rlar hat1rlamaz kullammz, daha sonra 
tedavinize olagan ~ekilde devam ediniz. 
Unutulan dozlarz dengelemek it; in c;ifi doz almayznzz. 

CODERMO@ ile tcdavi sonlandmldigmda olu~abilecek etkiler 
CODERMO@'yu uzun zamandn kullamyorsamz ve cilt rahatsizhgmiz iyile~iyorsa, merhemi 
kullanmay1 aniden birakmamahsmiz. Birdenbire b1rakirsamz cildinizin kizardigmi fark 
edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu iinlemek is:in doktorunuzla konu~unuz; 
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doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar merhemi kullanma SikhgmiZl basamakh 
olarak azaltacakt1r. 

4. Olasi yan etkiler nelerdir? 
Tilm ilac;:lar gibi, CODERMO®'nun ic;:eriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde yan 
etkiler olabilir. 

Yan etkiler a~ag1daki kategorilerde giisterildigi ~ekilde smlf1andmlm!~tlr: 
<;:ok yaygm :10 hastanm en az birinde giirlilebilir. 
Yaygm :10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla gorlilebilir. 
Yaygm olmayan :100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla 
gorlilebilir. 
Seyrek 
gorillebilir. 
<;:ok seyrek 
Bilinmiyor 

: 1. 000 hastanm birinden az fakat 1 0. 000 hastanm birinden fazla 

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

Seyrek; 
• His kayb1 
• Ka~mtl 

• Deri incelmesi 

<;:ok seyrek; 
• Abse 
• Yanma 
• Hastahgm ~iddetlenmesi 
• Ciltte kuruluk 
• K1zankhk 
• Nas!f olu~umu 
• Sivilcedir. 

Diger topikal kortikosteroid tedavileri s1rasmda seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen 
etkiler; tahri~, klllanma art1~1 (hipertrikozis ), deri renginde ac;:!lma (hipopigmentasyon), ag1z 
c;:evresinde renk koyula~mas1 (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, deride 
yumu~ama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, c;:atlak (stria) ve terlemeye bagh ortaya 91kan 
dokilntil. 

Eger bu kullanma talimatznda bahsi gepneyen herhangi bir yan etki ile kar;;zla;;zrsanzz 
doktorunuzu veya eczacznzzz bilgi/endiriniz. 

5. CODERMO®'nun saklanmasi 
CODERMO® yu r;ocuklarzn goremeyecegi, eri~·emeyecegi yerlerde ve ambalajznda saklayznzz. 
25°C'nin altmdaki oda sicakhgmda saklaym1z ve dondurmaym1z. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz. 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CODERMO@ yu kul/anmaymzz. 

ilac;:lar atlk su veya evsel c;:op yoluyla at!lmamahd1r. Artlk gerekli olmayan ilac;:lan nas!l elden 
<;:IkaracagmiZl eczacm1za sorunuz. Bu onlemler c;:evrenin korunmasma yard1mci 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$1Zr. 
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