
KULLA}IMA TALiMATI

FLEXOo sprey
Deri iizerine uygulamr.

t Etkin madde: 50 ml sprey soliisyonu 5 g etofenamat igermektedir.
c Yardtmu maddeler: Makragol 400, propilen glikol, %10 sitrik asit gdzeltisi, izopropil

alkol.

Bu Kullanma Talimahnda:

I. FLEXO@ nedir ve ne igin kullaruhr?
2. FLEXO@'yu kullannadan 6nce dikhat edilmesi gerekenler
3. FLEXOo nasil kutlaruhr?
1. Olast van elkiler nelerdir?
5. FLE*o@'nun saklanmasr

Bagbklan yer almaktadrr.

l. FLEXOC nedir ve ne igin kullan rr?
FLEXOo, kutud4 piiski.irune adaptdrii bulunan 50 ml gdzelti igeren renkli cam gigede sunulur.
Agrk san renkte, hemen hemen berrak gdzelti gdriini.imiindedir.

FLEXOo, etkin madde olarak etofenamat igerir.

Etofenamat, steroid olmayan ftortizonsuz) anti-romatik (romatizrna tedavisi) ilaglar
grubundandrr ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve a$n kesici (analjezik)

dzelliklere sahiptir.

FLEXOo, agalrdaki durumlann tedavisinde kullamlrr:
o Spor yaralanmalan gibi ktint travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme,

bwkulma ve zorlanmalara balh alnh druumlar.
o Diz eklemi iltihabr durumlannda, eklem gewesi yumugak dokulardaki (burs4 tendon,

baSlar ve eklem kapstlii) a$nh durumlar.

2. FLEXOo'yu kullannadan 6nce dikkat edi[nesi gerekenler
Herhangi bir ilacr kullanmadan <ince doklo run.rua ya da eczzcrmza danqmz.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan tince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

c Bu bullanma talimatmr saklaymrz. Daha sonra telaar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
o EEer ilave sorularmrz olursa, liitfen dohorunuza veya eczacmrza danryrruz.
o Bu ilaQ ki$isel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
o Bu ilacm kullanrmt srrasmda, doldora veya hastaneye gittiPinizde doldorunwa bu ilact

htl I and f, mr n s ay I e y i ni z.

. Bu talimatta yaz anlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size dnerilen dozun &smda yiikek
doz



FLEXOo'yu agafrdaki durumlarda KULLAI\MAYINIZ
E[er,
r Etofenamata veya FLEXOo'nun igerdifi maddelerden herhangi birine kargr veya diler a!4

kesici ya da romatizma ilacrna (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaglar) a5m
duyarhhgrruz (alerjiniz) varsa.

o Uygulamanu gereken cilt bdlgenizde egzern4 agrk yar4 inflamasyon veya enfeksiyon
varsa.

o Dudak, burun igi ve g<izler gibi mukoza alanlan iizerine uygulamayruz.
r Hamilelilin geg evresinde (altrncr aydan sonra) iseniz.
o l8 yagrndan kiiqiikseniz.

FLEXOo'yu agalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLAIIINIZ
E[er,
. Astm, saman nezlesi, burun mukozasrmn kronik gigkinlili (nazal adenoid olarak da

adlandrnlrr), konik obstruktif solunum yolu hastahlrmz veya kronik solunum yolu
enfeksiyonunuz vars4 6zellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla
birlikteyse.

o Baqka maddelere karqr, deri reaksiyonlan, kagrntr veya iirtiker geklinde alerjik reaksiyonlar
yatryorsa z.

FLEXOo, cilah mobilya veya plastik yiizeylerde hasar ve renk depiqikliline yol agabilir. Bu
nedenle, FLEXOo'yu uyguladrkan sonra ellerinizi yrkayrruz veya yukandaki maddelerle
temastan kagmrmz.

Bu uyanlar gegmiqteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doklorunuza damgrmz.

FLEXOo'nun yiyecek ve igecek ile kullan masr
Uygulama ydntemi agrsrndan yiyecek ve igeceklerle etkileqimi yoktur.

Hamilelik
ilact kullanmadan 6nce dohorumtza veya eczacmtza daruSnrz.

FLEXOo hamilelilin altrncr ayrndan sonra kullarulmaz. Bu d6nemden 6nce de dokorunuz
kullanmamz gerelrigini Uetirmeaikge FLEXOo'yu kullanmayrmz.
Tedoviniz stasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen dokorunuza veya eczaan za

danrymtz.

Emrirme
ilaa kullanmadan 6nce doldoruntaa veya eczaantza daruSmrz.

Etofenamatrn anne sutiine ktigtik miitarlarda geqmesi nedeniyle FLEXOo'1u uzun siiLreli

kullanmayrmz ve giinliik dozu kesinlikle atmaymrz. Bebelinizin emzirilmesi srasmd4 ilacrn
bebele geqmesinden kagrnmak igin gdliis bdlgenizde FLEXOo kullanmayrmz.

Arag ve makine kullanrmr
FLEXO@'nun araq veya makine kullanma becerinizi etkiledi[ine dair bilgi yoktur.

FLEXO@'nun igerifiinde bulunan bazr yardrmct maddeler hakl,onda Snemli bilgiler
FLEXOo'nun igerifinde bulunan propilen glikol, ciltte tahrige neden olabilir.
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Difer ilaglar ile birlikte kullammr
Etofenamatrn deri iizerine dnerildili gekilde kullanrmrnda herhangi bir ilag etkileqimi
bildirilmemiqtir.

E[er regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilacr Su anda kullantyorsantz veyd son zamanlarda
kullan&ru2 ise l tfen dohorunuza veya eczactntza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. FLEXOo nasrl kullamlrr?
Uygun kullanlm ve dozluygulama slklr$ igin talimatlar:
Doktorunuz hastahgmza balh olarak FLEXO0 dozunu size sdyleyecektir. Dokorunuz
tarafindan baqka tiirli.i belirtilmedikge aqalrdaki talimatlara u)'unuz.
FLEXO@'yu, viicudunuzun etkilenen krsrmlanna ve gewesindeki alan4 giinde 4 kez 7
piiskiirtme (1 piiskiirtme 18 mg etofenamata eqdeferdir) geklinde uygulayrmz.

Uygulala yolu ve metodu:
FLEXOo sadece derinize drgandan uygulama igindir. Asla 1,r:tmayrruz!

FLEXOo'yu etkilenen b6lgeye I veya 2 kez piiskiirttii}len sonra hafifge ovarak yediriniz ve
kurumasr bekleyiniz. Doktorunuz belirtmedikge iizerini bandajla kapatmayruz.

FLEXOo ile tedavi siirenizi dokorunuz size sdyleyecektir. Spor yaralanmalan gibi ktint
travmalarda genellikle bir haftahk tedavi yeterlidir.

Romatizmal hastahklar iqin, 3-4 haftahk tedavi go[u vakada yeterli oknaktadr. Eper
gikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmedilini belirlemek iqin
doklorunuza damgrruz.

De['4ik ya9 gruplarr
Qocuklarda kullanrmr:
Qocuklar ve ergenlik diinemi yaq gnrbunda etofenamat ile deneyim olmadtlrndan, 18 yagrn

altrndaki hastalarda FLEXOo kullamlmamahdrr.

Yaghlarda (65 yag ve iizeri) kullantmt:
Doz ayarlanmasrna gerek yoktur.

6zel kullanrm durumlan:
86brek/Karaciler yetmezlipi:
Doz ayarlanmasrna gerek yoktur.

E{er FLEXO@'nun etkisinin Cok gilglil ya da zayrf olduduna dair bir izleniminiz var ise

doldorunuz veya eczacmtz ile konuSunuz.

Kullanmanu gerekenden daha fazla FLEXOo kullandrysanz
Eler deri tizerine dnerilen dozdan daha fazla kuliandrysamz, FLEXO@'y.r deriden
uzakla5trnruz ve su ile ykayrruz.
FLEXO@'dan kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmtssaruz bir doldor veya eczaa ile
knnuSunuz.

FLEXOo'yu kullanmayr unutursanv
Unutulan dozlart dengelemek igin gift doz almayrntz.



FLEXOo ile tedavi sonlandrnldrSrnda olugabilecek etkiler
Bulunmamaktadrr.

4. Olasr van etkiler nelerdir?
Ttim ilailar gibi, FLEXOo'nun igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.

istenmeyen etkilerin delerlendirilmesi agalrdaki srkhk bilgilerine dayahdrr:

- Qok yaygrn
- Yaygrn
- Yaygrn olmayan

g6riilebilir.
- Seyrek

g6ri.ilebilir.
- Qok seyrek
- Bilinmiyor

l0 hastanrn en az birinde gdriilebilir.
l0 hastamn birinden az fakat 100 hastann birinden fazla gdriilebilir.
100 hastamn birinden az fakat 1.000 hastamn birinden fazla

1.000 hastarun birinden az fakat 10.000 hastamn birinden fazla

10.000 hastarun birinden az gdriilebilir.
Eldeki verilerden hareketle srkhk derecesi tahmin edilemiyor.

FLEXOo, genig cilt y'tizey alanlanna ve uzun siireli uygulamrs4 etofenamat igeren ilaglann
sistemik kullanmlanndan sonra gdriildti!'i.i gibi spesifik organ sistemlerini veya tiim v0cudu
etkileyebilecek yan etkilerin geligmesi olasrdr.

FLEXOo igin bildirilen istenmeyen etkiler
Yaygrn olmayan: - Ciltte krzanklk

- Ka$rntr

- Yanma hissi
- Deri ddkiinttisii
- Bazen kabarcrklar ve iirtiker tarzr bdlgesel deri reaksiyonlan

Seyrek: - Allerjik reaksiyonlar
- Bdlgesel allerjik reaksiyonlar (temas dermatiti)

Bu ilacr kullanmayt btrabrptruzda, cilt real<siyonlart hula ortadan lwlkacaldr. Bu nedenle,

bagka bir spesifik uygulama yaprlmanna gerek yokur.

Efer bu htllanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile larS asrsaruz
doborunuzu veya eczactntzt bilgilendiriniz.

5. FLEXOo'nun slkhnmlst
FLEXO@'yu gocuHann g1remeyecefii, erisemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saklcymtz.

2s'C'nin altmdaki oda srcakhfrnda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz.
Ambalajdaki son kullanmi tarihinden sonra FLEXO@ 'yu kullanmaytruz.

Rahsat Sahibi: Santa Farma ilag Sanayii A.$.
Okmeydam, Borugigeli Sokak, No: 1614382 $itli-iSTANBUL
Tel: (+90 212)220 64 00
Fax: (+90212) 22257 59
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tlretim Yeri: Farmamag Ambalaj San. ve Tic. A.$.
Ballarigi Caddesi No : 1 4 Kat: 2 Avcrlar-iSTANBUL
Tel: (+90 212) 694 33 5l
Fax: (+90 212) 694 62 94

Bu kul lanma t aliman ... /... /... tar ihinde o naylanmt s t tr.
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