KULLANMA TALiMATI
VERRUTOL sifiil ilacr, 15 g

Cilt iizerine uygulanrr.

o
c

Etkin maddelerz I g soli.isyon;

5 mg 5-Florourasil ve 100 mg

Salisilik asit igerir.

Yardtmct maddeler: Dimetil siilfoksit (DMSO), Piroksilin, Poli(butil metakrilat),
Etanol, Eti[ asetat.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALiMATINI
dikkatlice oku)'nnuz, 9[nkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

o

Bu kullanma talimatmt saHaymtz. Daha sonra tebar okumaya ihtiyag
duyabilirsiniz.

o

EEer ilave sorulanruz olursa,

c
o
.

l

lfen dohorunuza veya eczaantza daruSmtz.
Bu ilaE ki$isel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalarmo vermeyiniz.
Bu ilaan kullarumt stastnda, dohora veya hastaneye gitti{inizde dohorunuza
bu ilact kulland$rruz sdyleyiniz.
Bu talimatla yazanlara q'ryen uyanuz. ilag hakkmda size 1nerilen dozun dtstnda
y ksek veya dfrSfik doz kullonmqymz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

l.

VERRUTOL nedir ve ne igin kullaruhr?

2. VERRUTOL'iL kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler
3. VERRUTOL nas kullan r?
4. Olas yan etkiler nelerdir?
5. VERRUTOL'iLI saklanmsst
Baglklarr yer almaktadlr.
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l.

.

VERRUTOL nedir ve ne iqin kullan rr?
VERRUTOL, deriye drgandan uygulanan bir iiriindtir. Silil ilaglan olarak adlandrnlan bir
ilag grubuna dahildir. Etkin madde olarak;

I

gramrnda, 5 mg 5-Florourasil ve 100 mg

Salisilik asit igermektedir.

.

VERRUTOL; 15 g qdzelti igeren, kendinden firgah kapakla kapatrlmrq amber rengi cam
gigede kullanrma sunulmaktadrr.

.
.

VERRUTOL, sigil tedavisinde kullanrlrr.

Sigiller; bir viriis ttirii nedeniyle deri iizerinde gdriilen aqrn biiyiimelerdir. Genellikle,
parmaklar ve ellerin iizerinde (drg krsmrnda) gdriiliirler. Bulagmalan direkt temasladrr

(iizellikle hasarh ve srynlmrg ciltte). Ayak tabamnda da gdriilebilen gegidi aln verici
olabilir. Silile neden olan viriis oldukga bulagrcrdrr. Bu nedenle tedavi edilmezse biiyiir,
yayrlrr ve bulaqrrlar.

.

VERRUTOL'iin igerilinde bulunan 5-Florourasil silillerin biiyiimesini engellemekte,

Salisilik asit ise sifiili yumugatarak 5-Florourasil'in

sifilin igine

iglemesini

kolaylaStrrmaktadtr.

2. VERRUTOL'I kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

VERRUTOL'ii aEaptdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

.

Eger 5-Florourasil, Salisilik asit veya VERRUTOL'iin herhangi bir bilegenine kargr aSrn

duyarhhlrmz varsa,

.
.
.
.

Emzirme, gebelik veya gebelik giiphesi durumunda,
Bebeklerde,
B6brek yetmezlili olan bireylerde,

Dihidropirimidin dehidrojenaz (Florourasil yrkrcr bir enzim) enzim eksikliliniz var ise
VERRUTOL kul lanlmamahdrr.

i

Aynr anda veya son ddrt hafta igerisinde, su gigegi veya zona (Herpes zoster) tedavisi
amacryla Brivudin, Sorivudin

vb. (Bu ilaglar; Florourasil yrkrcr bir enzim

olan

dihidropirimidin dehidrojenaz enziminin etkin baskrlayrcrlandrr) ilaglarla herhangi bir
tedavi yaprhyor veya yaprlmrg ise, bu tedaviler ile VERRUTOL tedavisi arasrnda 4
haftahk bir siirenin brrakrlmasr gerekmektedir.

VERRUTOL'ii a$agrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

.

VERRUTOL, sadece deriye drgandan uygulanan bir ilagtrr.
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Gdzlere ve mukozalara (burun iqi, alrz igi, genital vb. yiizeylere) temasrndan sakrmmz.
Yanhghkla yutulmasr veya gdzlere srgramasr durumunda acilen trbbi yardrm ahmz.

VERRUTOL, 25 cm2'den daha geniq deri alanlannda kullamm igin uygun delildir.
a

Normal derinizi tahrig edebilecefiinden, gevredeki sa[hkh dokuya temas etmeyecek
qekilde VERRUTOL'Ii sadece

silil

iizerine dikkatlice uygulayrnrz. Eler salhkh deriye

temas ederse bir kafirt mendil ile siliniz, gerekirse o btilgeyi yrkayarak ilagtan anndtnruz.

$eker (diyabet) hastah!rmz, dolaqrm bozuklulunuz veya bdbrek yetmezliliniz vars4
Sara (epilepsi) krizlerine karqr fenitoin

isimli bir ilag kullamyorsanrz hekiminize bildiriniz.

Zona (Herpes zoster) tedavisi gdriiyorsamz veya yakrn gegmigte tedavi gdrdiiyseniz,
hekiminizi kullandr[rnrz ilaglarla ilgili olarak bilgilendiriniz.

Sililler derinin ince oldulu bdlgelerde bulunuyorsa, VERRUTOL daha az srklkla
uygulanmah ve tedavi siiresince hekime daha srk damqrlmahdrr. Qi.inki.i, VERRUTOL'iIn
igeriginde bulunan ve derinin boynuzsu tabakasr yumugatrcr etkisi olan Salisilik asit yara

izi olugumlanna neden olabilmektedir.
El-ayak trmaklannrn yakrnrndaki ve dzellikle trmak altrndaki sifillerde, trmak bag
dokusunun zarar gd,rmemesine ve VERRUTOL'i.In trmak yatalrna ulagmamasrna dikkat

edilmelidir.

VERRUTOL kumaglara

ve akrilik

malzemelere temas ettirilmemelidir, kahcr

lekelenmelere neden olabilir.

VERRUTOL'ii gocuklann gdremeyece[i, erigemeyeceli yerlerde ve ambalajrnda
saklayrmz.

VERRUTOL ugucu g<iziiciiler igermektedir. Bu nedenle buhannr kesinlikle solumayrntz.
Bu buhann solunmasr sersemlik yapabilir. B6yle bir durumda temizhava alnrz.

VERRUTOL a$m yamcr dzellikte oldulundan ategten uzak tutunuz.
a

Her kullanrmdan sonra VERRUTOL'iin kapalrm srkrca kapatrmz.

Bu uyanlar

gegmiqteki herhangi

bir

diinemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen

doktorunuza damgrruz.

VERRUTOL'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr:
VERRUTOL'in yiyecek ve igeceklerle bilinen bir etkilegimi yoktur.

Hamilelik

ilau kullanmadan tince doldorunuzo

veyq eczacmtza daruSmtz.
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.

5-Florourasil ve Salisilik asit'in hamilelerde kullarumrnrn cenine zararh olup olmadrlr
bilinmemektedir.

.

VERRUTOL hamilelik veya hamilelik qtphesi durumlannda kullamlmamahdrr.

Tedaviniz srasmda hamile oldudunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczoctruza
dantstntz.

Emzirme

ilaa kullanmadqn dnce dohorunuzq

.
r

veya eczacmza danqmtz.

5-Florourasil ve Salisilik asit'in insan siiti.iyle atrhp atrlmadrlr bilinmemektedir.

VERRUTOLemzirmeddnemindekullamlmamahdrr.

Arag ve makine kullanrmr
VERRUTOL'iIn arag ve makine kullarumr iizerine bilinen bir etkisi yoktur.

VERRUTOL'iin igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler
VERRUTOL'iin igerilinde bulunan,

.
.

Dimetil stilfoksit (DMSO) nedeniyle, deride iritasyona neden olabilir.
Etanol igin ise topikal kullamm yolu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

.

Son 4 hafta igerisinde sugigegi ve zona gibi virtis kaynakh hastahklann tedavisinde

Brirudin. Sorirudin ve benzeri ilaqlan kullandrysaruz veya kullamyor iseniz, aynt
zamanda

.

VERRUTOL'In kullarulmasr yan etkilerde artrga neden olabilir.

Sara hastah[rmn tedavisinde kullanrlan fenitoin

ile

VERRUTOL'iin birlikte

kullamlmasr fenitoinin kan seviyelerinde yiikselmeye sebep olabilir.

.

Kanser ve oto-immun (vi.icudun kendi hticrelerine karqt savunma proteini olugturma

durumu) hastahklann tedavisinde kullanrlan Metotreksat ile VERRUTOL'iIn birlikte
kullammr beklenmeyen etkilere yol agabilir.

.

geker (diyabet) hastahgrrun tedavisinde kullamlan Siilfonili.ireler ile VERRUTOL'IIn
birlikte kullammr beklenmeyen etkilere yol agabilir.

EEer regeteli yo da reqetesiz herhangi bir ilact su anda kullanyorsantz veya son zamanlarda

kullandmtz ise liitfen dohorunuzo veya eczquruza bunlar hakhnda bilgi veriniz.
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3. VERRUTOL nasrl kullan rr?

.

Uygun kullanrm ve dozluygulama slkhfi igin talimatlar:

.
.

VERRUTOL'ii giinde 2-3 kezuygulaymz.
Ortalama tedavi siiresi 6 haftadrr. Doktorunuzca uygun

gdriildiig taktirde tedavi I hafta

daha siirdiiriilmelidir.

.

Uygulama yolu ve metodu:

.

VERRUTOL'Ii yalnrzca

silil

iizerine uygulayrnrz, gewesindeki saghkh deriyle temas

ettirmeyiniz.

.

Tedavi edilecek b6lge 25 cm2'den biiyiik olmamahdrr (25 cm2 = 5 cm x 5 cm'lik bir
alan).

.

UygulamA iiriiniin kapalrndaki frrga

ile yaprlrr. Frrgaya

ahnan VERRUTOL'iin

fazlasrnr, giqe alzrnrn kenanna sryrrarak uzaklaqtrnnrz. Qok kiigtik sililler igin bir kiirdan
yardrmryla uygulama yaprlabilir.

.

Trmaklannrzrn yakrnrndaki ve dzellikle de trrnak altrndaki silillerde VERRUTOL'i1n
trmak yataglna uygulanmamasrna dikkat ediniz.

.

Her uygulamadan 6nce, bir iinceki uygulamadan kalan film tabakasr kaldrnlarak
uzaklagtrnlmahdrr.

.

Tedavi stiresince belli arahklarla doktorun ziyaret edilmesi dnerilir. Bazr hastalarda
VERRUTOL tedavisi sonucu olugan 6lii dokulann doktor tarafindan uzaklagtrnlmasr
yararh olabilir.

.
o

Uygulama bittikten sonra VERRUTOL'{in kapalrnr srkrca kapatrnrz.

De$qik yag gruplan:
Qocuklarda kullanrml:

VERRUTOL bebeklerde kullanrlmamahdrr. Qocuklarda kullarumrnrn
giivenlililine iligkin veri bulunmamaktadrr.

etkinlili

ve

Yagl arda kullanrml:
VERRUTOL'IIn yaghlarda kullammrna iligkin bir bilgi bulunmamaktadrr.

.

6zel kullanrm durumlan:
Bdbrek yetmezli$:
Biibrek yetmezlili olan hastalarda, VERRUTOL kullamlmamahdrr.
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Karacifer yetmezli$:
Karaciler yetmezligi olan hastalarda, VERRUTOL kullammrmn etkinlili ve g0venliligi
bilinmemektedir.

Eger VERRUTOL'|Ln etkisinin Eok gaqlii ya da qok zay{ oldu{una dair bir izleniminiz var ise
doktorunuzla ya da eczacmtzla konuSunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla VERRUTOL kullandrysanz:
VERRUTOL'iin dnerilen gekilde uygulanmasr (en fazla 25 santimetrekarelik bir alamn tedavi
edilmesi) ile tiim viicudu etkileyen doz agrmr belirtileri beklenmez.
Onerilenden gok daha fazla ve srk uygulanmasr sonucu, uygulama yerinde gdriilen yan

etkilerin ciddiyeti ve srkhlr artabilir.

VERRWOL'den kullanmaruz gerekenden fazlasmr kullanmrysanrz bir dohor veya eczacr ile
konuSunuz.

E[er VERRUTOL'ii kullanmayr unutursanz:
Unutulan dozlart dengelemek igin qift doz uygulamaymrz.

VERRUTOL ile tedavi sonlandrnldrfimdaki oluqabilecek etkiler:
Bdyle bir etki beklenmemektedir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi, VERRUTOL'IIn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.

Agalrdaki srkhk gruplan kullamlmtgttr:
Qok yaygrn (>1/10); yaygrn (>l/100 ila <1/10); yaygrn olmayan (>l/1.000 ila <1/100); seyrek

(>1/10.000

ila <1/1.000); gok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Aga$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:
Qok yaygrn:

.

Krzankhk
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Enflamasyon (iltihap)
Yanma hissi
Tahri$

Agn
Katlntr

Yaygrn:

.
r
.
.

BaS agnsr

Deride soyulma
Kanama

Erozyon (deri veya mukoza iizerinde srmrh

bir

btilgenin drtiicii hticre tabakasrm

kaybetmesi)

.

Kabuk olugumu

Yaygrn olmayan:

.
.
.
r
.
.

Gdzde kuruluk
Gdzde kagrntr
GdzyaSl salgrsrnda artrg

Dermatit (deri iltihabr)

odem (deri altr dokulannda agrn slu toplanmasl)
Ulser (deri veya mukoza iizerinde geligerek altrndaki dokulan da etkileyen agrk yara)

Bilinmiyor:

.
.
.

Sigil gevresinde beyazlagma qeklinde bir renk deliqiklili
Pul ieklinde deri dokiintiileri

Kontakt alerjik reaksiyon belirtileri (kaqrntr, krzankhk ve uygulama bdlgesinin drErnda da
gdriilebilen kiiqiik kabarcrklann oluqmasr)

Bunlar VERRUTOL'iin hafif yan etkileridir.

Eger bu kullanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile kars asrsanrz
doldorunuzu veya eczactnzt bil gile ndir iniz.
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5. VERRUTOL'tn saklanmasr
VERRUTOL'il gocuHann gdremeyece[i, erisemeyece[i yerlerde ve ambalajmda saHaymtz.
25oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklayrmz.
Ddkiilme ve sagrlmalan dnlemek igin gigeyi dik olarak saklayrmz.
$igenin alzrnr agrk brrakmaynrz ve her uygulamadan soma slklca kapatlnlz.

Agrn yamcr dzellikte oldupundan, ategten uzak tutunuz.
Buzdolabrna koymaynrz ve dondurmaylnlz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz.
Ambalaj mdaki son kullanma tar ihinden sonra VERRWO L'ii kullanmaytnrz.

Ruhsat Sahibi

.'

ORVA ilag San. ve Tic. A.g.
AOSB, 10010 Sok., No:10,3s620 Qigli

Oretici

.'

tiZMiR

ORVA ilag San. ve Tic. A.$.
AOSB 10010 Sok., No:10,35620 qigli / iZMiR

Bu kullanma talimafi onaylanmryttr.

(giln ay yil)
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