
KULLANMA TALiMATI

KURSEPT krem,30 g

Cilt iizerine uygulanrr.

. Etkin maddelerz I g krem; 190 mg altminyum hidroksiklorit ve l0 mg triklozan

igerir.

c Yardrmcr maddelerz Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

gliserinmonostearat, siklometikon, slvl parafin, polisorbat 20, polisorbat 80,

klorheksidin hidrokloriir, butil hidroksianizol (E320), parftim (koku maddesi), saf

su.

Bu KULLANMA TALiMATINI dikkattice okuyunuz, giinkii sizin igin Snemli bilgiler
iqermektedir.

Bu ilaq sizin reqetesiz olarak temin edip bir dohor yardrmt almadan eczactntztn twsiyesi
ile hofif bir hastalgt tedwi etmeniz iqindir. Buno karStn, yine de KURSEPT'Ien en iyi
sonuqlorr alabilmeniz igin dik*atli kullanmanrz gerehnektedir.

. Bu kullanma talimatmt saklaymrz. Daha sonra telaar okumaya gereksinim

duyabilirsiniz.

c EEer ilave sorularmrz olurso, liitfen dohorunuza veya eczacmtza danrymrz.

o Bu ilaq ki$isel olarak sizin iqin reqete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.

c Bu ilaan kullanrmt srasmda. doktora veya hastaneye gitti[inizde dohorunuza bu ilacr

kul I andr lr nta s dyl e y i n i z.

. Bu talimqtla yozanlora aynen uyunuz. ilaE hakkrnda size anerilen dozun dtsmda yfiksek
veya dfigfrk doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimatlnda:

I. KURSEPT nedir ve ne igin kullarulr?

2. KURSEPT'| kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler

3. KURSEPT nas kullan r?
4. Olau yon etkiler nelerdir?

5. KURSEPT'in soklanmasr

baqhklarr yer almaktadrr.
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l. KURSEPT nedir ve ne igin kullanrlrr?

KURSEPT, haricen kullamma y6nelik bir kremdir. Antiseptik ve Dezenfektanlar -

Ali.iminyum ajanlan olarak adlandrnlan bir ilag grubuna dahildir. Etkin madde olarak,

I gramrnda 190 mg aliiminyum hidroksiklorit ve 10 mg triklozan iqermektedir.

Aliiminyum hidroksiktorit. terlemeyi dnleyici, bakterilere ve mantarlara kargr etkili bir

bilegiktir. Triklozan ise bakterilere. bazr maya ve kiiflere kargr etkili; antimikrobiyal bir

maddedir. Triklozan aynca iltihap giderici dzelliklere de sahiptir.

KURSEPT, hafif parfiim kokulu, beyaz renkli, baldaqrk (homojen) dzelliklerde olup,

30 g kem iqeren aliiminyum tiiplerde bulunmaktadrr.

KURSEPT, antimikrobiyal bir etkinin de gerekli giirtildiilti her tiirlii a;rn terlemenin

(hiperhidrozis) tedavisinde; dzellikle koltuk altr, ayak ve ellerde g6riilen aqrn terleme

ve buna bagh geligen koku yayrlmasrna kargr; aynca viicudun krvnmlt yerlerinde

olugan yiizeysel iltihaplann (intertrigo) ve yiiriiyti$e balh olarak ayaklarda olugabilen

igi srvr dolu kabarcrklann <inlenmesinde kullanrhr.

2. KURSEPT'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

KURSEPT'i agagdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eger;

o Aliiminlum hidroksiklorite, triklozana veya KURSEPT'in herhangi bir

bilegenine alerjiniz veya agrn duyarhhgrnrz var ise, KURSEPT'i kullanmayrnrz.

KURSEPT'i agafrdaki durumlarda DiKKATLi KU LLANINIZ

E!er:

. Cildinizde tahriq, a5rn kuruluk veya agrn hassasiyet olursa durumu hekiminize

bildiriniz.

o iltihaplanmrg deride ve agrk yaralann iizerine KURSEPT uygulamasrndan

kagtntntz.

o KURSEPT'i gd,zlerle temas ettirmeyiniz.

r KURSEPT'i kumaglar ile temas ettirmeyiniz.
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Bu uyanlar geqmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza danrgrnrz.

KURSEPT'in yiyecek ve igecek ile kullan masr:

KURSEPT'in yiyecek ve igeceklerle bilinen bir etkilegimi yoktur.

Hamilelik

ilaq kullanmadan ance doldorunuza veya eczacmtza dantstntz.

o Altiminyum hidroksikloritin ve triklozanrn hamilelerde kullarumrnrn cenine

zararh olup olmadrlr bilinmemektedir.

o KURSEPT kullanrmrrun hastaya sallayacaBt yararzarur dengesi giiz Sniinde

bulundurularak zorunlu haller drqrnda kullanrlmamahdrr.

Tedaviniz srastnda hamile oldu{unuzu .fark ederseniz hemen doktorunuzo veyo

eczacmtza daruStruz.

Emzirme

ilact kullanmodan dnce doktorunuza veyo eczocrnrza danrstntz.

o Aliiminyum hidroksikloritin ve triklozamn insan siiti.iyle atrhp atrlmadr[r

bilinmemektedir.

o Aliiminyum hidroksikloritin ve triklozanrn siit ile atlllml hayvanlar iizerinde

aragtrnlmamrgtrr.

o KURSEPT tedavisinin durdurulup durdurulmayacagrna iligkin karar verilirken,

fayda / zarar orum dikkate ahnmahdrr.

Arag ve makine kullanlml

KURSEPT kullammrmn arag ve makine kullammrna bilinen bir etkisi

bulunmamaktadrr.

KURSEPT'in igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklunda dnemli

bilgiler

KURSEPT'in igeriginde bulunan;
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. Butil hidroksianizol (E320), bdlgesel cilt tepkimelerine (iimegin temas

dermatitine) ya da gdzlerde ve mukoz membranlarda tahrige,

o Setostearil alkol ise, bdlgesel cilt tepkimelerine (dmelin temas dermatitine) neden

olabilir.

Difier ilaqlar ile birlikte kullanrmr

KURSEPT'in diler ilaglarla bilinen bir etkileqimi bulunmamaktadrr.

E$er reqeleli ya da reEetesiz herhangi bir ilact Su anda kullanryorsanrz veya son

zamanlarda kullandmtz ise liitfen dohorunuza veya eczacmEa bunlar hakkmda bilgi

veriniz.

3. KURSEPT nasrl kullan rr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama slkhlr igin talimatlar:

Doktorunuzca baqka tiirlii iinerilmedili takdirde, KURSEPT'i akgamlan yatmadan 6nce

uygulayrmz.

KURSEPT'i ilk 3-4 giln giinde I kez, sonrasrnda ise her 2 veya 3 gi.inde I kez geceleri

kullamnrz.

Uygulama yolu ve metodu:

KURSEPT'i; yalmzca btilgesel olarak, aqrn terleme gdriilen btilgelere siirerek

uygulayrmz.

Kapaor ters gevirerek t0pri deliniz.

Defigik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanlml:

Qocuklarda KURSEPT'in etkinli!i ve giivenilirligi aragtrnlmamrgtrr.

YaEhlarda kullanrml:

Yaghlarda KURSEPT'in etkinlili ve gi.ivenilirlili araEtrnlmamrqtrr.
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Ozel kullanrm durumlan:

B6brek/Karacifer yetmezli!i:

Bdbrek/karaciler yetmezligi olan hastalarda KURSEPT'in kullanrmr aragtrnlmamrgtrr.

E[er KURSEPT'in etkisinin qok gaqlu ya da qok zayf olduduna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuzla ya da eczacmtzla konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla KURSEPT kullandrysanz:

KURSEPT, dnerilen dozdan fazla kullanrldrfir durumda cilne agrn kurulula neden

olabilir. Kullanrlan KURSEPT miktanmn ve kullanrm srkhflrmn azaltrlmasryla bu

durum kolayhkla normal hale diinebilmektedir.

KURSEPT yanhghkla ynksek miktarda yutuldu[und4 gerekli gdriiltirse uygun bir mide

bogaltma ydntemi uygulanrr.

KURSEPT'\en kullanmanrz gerekenden fazlasrnr kullanmrssantz bir doktor veya eczact

ile konuSunuz.

E[er KURSEPT'i kullanmayr unutursanu:

Unutulan dozlart dengelemek igin qift doz uygulamaymrz.

KURSEPT ile tedavi sonlandrnldrlrndaki olugabilecek etkiler:

Biiyle bir etki beklenmemektedir.

4. Olasl yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglarlarda oldulu gibi, KURSEPT'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan

kigilerde yan etkiler olabilir.

Agafrdakilerden biri olursa, KURSEPT'i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil b6liimiine bagvurunuz:

. Ciddi alerjik tepkimeler (ddkiintii, kurdegen, kaqrntr, nefes almada zorluk, a!rz,

yiiz, dudaklar veya dilde $igme).

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.
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Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KURSEPT'e kargr ciddi alerjiniz var

demektir. Acil trbbi miidahale veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdrtiliir.

Agalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sSyleyiniz:

o Ciltte agrn kuruluk,

o Tedavi edilen alanlarda gegici yanma, kaqrntr, ilne batmasr hissi, kanncalanma.

Bunlar KURSEPT'in hafif yan etkileridir.

E$er bu kullanma talimannda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS astrsaruz

doktorunuzu veya eczactnEt bilgilendiriniz.

5. KURSEPT'in saklanmasr

KURSEPT'i gocuklarm gdremeyece[i. erisemeyecedi yerlerde ve ambalajmda

saklaytruz.

25oC'nin alnndaki oda srcakhfrnda saklayrnrz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanlnz.

Ambalajmdaki son kullanma torihinden sonra KURSEPT'i kullanmaymz.

Ruhsal Sahibi .' ORVA ilag San. ve Tic. A.$.

Atatiirk Organize Sanayi B6lgesi 10010 Sok. No.l0,

3s620 qigli/ izMiR

tiretici .' ORVA ilag San. ve Tic. A.$.

Atatiirk Organize Sanayi Biilgesi 10010 Sok. No.10,

35620 qigri/ izMiR

Bu kullanma talimalt onaylanmtsttr.

(giln ay yil)
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