
KULLANMA TALiMATI

TEERMOYE@ Krem
Deri flzerine uygulanrr

o Etkin madde: Her bir g kem 100 mg etofenamat ve 10 mg benzil nikotinat iqerir.

o Yardrmcr maddeler: Benzil alkol, izopropil miristat, gliserol monostearat

polioksietilen 100 stearat, setil alkol, sodyum sitrat, deiyonize su.

Bu Kullanma Talimafi nda:

l. THERMOW nedir ve ne igin kallarulr?
2. THERMOW't kullanmtdan 6nce dikku edilmesi gerekenler

3. THERMOW nasil kallaruhr?
4, Ola* yan etkiler nelerdir?
5. TH E RMOW' nun saklanmast

o Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmt saklaytntz. Daha sonra tekrar okumaya ihtryaq duyab irsiniz.
o EEer ilave sorularmtz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacmrza danrgtruz.

o Bu ilag kiSisel olarak sizin igin regete edilmigtir, baskalanna vermeyiniz.

o Bu ilactn kullarumr srasmda, doktora veya hastaneye gittiEinizde dohonmuza bu ilact
kul I and rptn u s 6y I ey i n iz.

. Bu talinatta yaz anlara qmen uylnuz. ilag hakkmda size \nerilen dozun dryrnda yfr*sek
veya dfr*h doz kullanma)/mE.
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1. TffiRMOVE nedir ve ne igin kullanrhr?

TffiRMOVE, 50 g krem igeren aliirninyum tiiplerde ve karton kutu iqerisinde kullamma

sunulmaktadrr.

TI{ERMOVE, etkin madde olarak etofenamat igerir.

Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaglar
grubundandrr ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inllamatuvar) ve aSr kesici (analjezik)

rizelliklere sahiptir.

THERMOVE, agagdaki durumlann tedavisinde kullarulrr:

Kas-iskelet sistemine ait yumu;ak dokulann uzun siireli romatizrnal hastahklan.
. Kas romatizrnasr
. Donmug omuz (omuz eklemi gewesinin iltihabi durumu) ile birlihe gdrulen kas sertligi
. Lumbago, bel alnsr
. Siyatik siniri aEnsr

\., . Eklem gevresindeki yumugak dokunun iltihabi hastahklan (tendinit, bursit)
. Omurga veya eklemlerde, agrn zorlanmaya ve erozyona baflr olarak geligen hastahklar

(spondiloz, osteoartrit, eklemlerde kireglenme)

2. THERMOVE'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
Herhangi bir ilacr kullanmadan 6nce doktorunn?a ya dla eczacrmza damgrmz.

THPf,l11g1at, agalrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
E!er,
. Etofenamata, flufenamik aside, benzil nikotinata ve TTIERMOVE'un igerdi$i
maddelerden herhangi birine veya difer aln kesici ya da romatizma ilacrna (steroid olmayan

anti-inflamatuvar ilaglar) kargr agrn duyarhh[rnrz (alerjiniz) varsa.
. Hamileliflin geg ewesinde (altrncr aydan sonra) iseniz.
. Emziriyorsanrz

\. . 18 ya$rndan kiigii&seniz.

THERMOYE'u agalrdaki durumtarda DiKKATLi KULLAI{INIZ
E[er,
. Uygulamanrz gereken cilt bdlgenizde hasarlanma, aqrk yara veya egzema ya da egzemaya

benzer bir durum varsa.

. Dudak, burun igi ve gdzler gibi mukoza alanlan iizerine uygulamayrmz.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnemde dahil olsa sizin igin gegerliyse l[tfen
doktorunuza damgrn.

TIIT'.RMOYE'un yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
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Uygulama ydntemi agrsrndan yiyecek ve igeceklerle etkilegimi yoktur.

Hamilelik
ilau kullanmadan 6nce doktonmuza ya da eczacmtza daruSmtz.

THERMOVE hamileli$n altrncr ayndan sonra kullarulmaz. Bu dOnemden 6nce de

doktorunuz kullanmaruz gerekti$ni belirunedikge TFIERMOVE'u kullanmayrnz.
Tedaviniz strasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen doldorunuza daruSrnrz.

Emzirme
ilact kullanmadan dnce doktorunttza ya da ec;aaruza daruSmrz.

THERMOVE'u emzirme ddneminde kullanmaytmz.

Arag ve Makine Kullanrmr
THERMOVE'un araq veya makine kullarum becerisini etkilediSine dair bilgi yoktur.

v THFRMOYE'un igeri$nde bulunan bezr yardrmcr maddeler hakkrnda dnemli bilgiler
THERMOVE'un igerdi[i benzil nikotinat, ciltte krzankhga ve yanma hissine neden olabilir.
THERMOVE, setil alkol igermektedir. Setil alkol lokal deri reaksiyonlanna (kontakt dermatit)

sebebiyet verebilir.

Diler ilaglar ile birlilite kullanrmr
THERMOVE'un deri iizerine onerildi$ gekilde kullammrnda herhangi bir ilag etkileqimi

bildirilmemigtir.

Eper regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullanryorsanE veyo son zamanlarda

kullandmrz ise l tfen dohorunuza veya eczaaruza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. TEERJUOI'E nasrl kullanrhr?

\. Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhlr igin talimatlar:
Doktorunuz hastah$nza balh olarak TFIERMOVE dozunu size sriyleyecektir.

Doktorunuz tarafindan bagka ttiLrlti belirtilmedikge agagdaki talimatlara uyunuz.

THERMOVE kremi, grirnde 34 kez afnh bolgeye find* btiyiikliipiiLnde uygulaymz.

Uygulama yolu ve metodu:

THERMOVE sadece derinize &gandan uygulama igindir.

THERMOVE kremin uygularken masaj baglrtrm kullarumz ve masaj baghlrnr hafifge

bastrrarak, dairesel hareketlerle kemi deri igerisine iyice yedirerek silriiniiz.

Tedaviye 2 haftaya kadar devam edebilirsiniz. $ikayetleriniz devam ederse daha fazla tebvi
gerekip gerekmedi[ini belirlemek iqin doktorunrrza bagvurunuz.
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Defigik ya9 gruplarr

Qocuklarda kullanlml:

Qocuklarda klinik deneyim olmadr[rndan, TFIERMOVE kullamlmamahdrr.

Yagtlarda (65 ya9 ve iizeri) kullenrmr:
Doz ayarlanmasrna gerek yoktur.

Ozel kullanrm durumlerr

86brek/I(araci[er yetmezli[i:
Doz ayarlanmaslna gerek yoklur.

EPer THERMOVE'un etkisinin qok gilqlil veya zaytf oldu$una dair bir izleminiz var ise,

doktorunuz ve eczactnu ile korutgurutz.

Kulhnmanrz gerekenden daha fazla THERMOVE kullandrysanrz:
E[er deri ilaerine dnerilen dozdan daha fazla kullandrysanlz, TFIERMOVE'u deriden
uzal{nggnnz u" su ile ylkayrnz.
THERMOVE'dan kullanrnaruz gerekenden fazlasmt kullanmryanrz bir doktor veya eczao ile
konuSunuz.

TEERMOYE'u kullanmayl unutursanrz:
Unutulan dozlart dengelemek iqin qifi doz uygulamaymu.

THE,RMOVE ile tedavi sonlandrr d{rnda olugabilecek etkiler:
Bulunmamaktadr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

TiiLrn ilaglar gibi, THERMOVE'un igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkileri olabilir.
istenmeyen etkilerin delerlendirilmesi aSagdaki srkhk bilgilerine dayalrdrr:

Qok yaygrn: 10 hastarun en az l'inde gririilebilir.

Yaygn: l0 hastamn birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla gdriilebilir.

Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az, fakat 1.000 hastarun birinden fazla g0rulebilir.

Seyrek: 1.00O hastamn birinden az g0rulebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastanrn birinden az gOriilebilir.

Srkhlr bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada g6riilebilir.

THERMOVE, genig cilt ytizey alanlarrna ve uzun stlreli uygulanrrsa, etofenamat igeren
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ilaglann sistemik kullammlanndan sonra gdruldUgti gibi spesifik organ sistemlerini veya tiim
viicudu etkileyebilecek yan etkilerin geligmesi olasrdrr.

Thermove igin bildirilen istenmeyen etkiler
Yaygrn olmayan:
- Ciltte kzankhh
- Ka$mt,
- Yanma hissi,

- Deri d6kiintiisii!
- Bazen kabarcrklar veya iirtiker tarzr b6lgesel deri reaksiyonlan

Seyrek:
- Ale{ik reaksiyonlar

- Brilgesel aleqjik reaksiyonlar (temas dermatiti)

Bu ilau kullanmayr braktrpmada, cilt reaksiyonlart hula ortadan kalkacaktt. Bu nedenle,

bag*a bir spestfik uygulama yap masma gerek yoVur.

Efrer bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsaruz

doktorunuzu veya eczacmrz, b ilgilendir iniz.

5. TEERMOVE'un saklanmasr

THERMOVE'u gocuHann giiremeyecepi ve erigemeyeceli yerlerde ve ambalalnda
saHaymu.

25'C alfindaki oda srcakftklannda saklaymz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz

, Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra THERMOVE'u kullannayma.

Ruhsa Sahibi:
Recordati ilag San. ve Tic. A.$.

DoEan ArasL Cad. No:219

34510 Esenyurt/iSTANBUL

imal yeri:
Recordati ilag San. ve Tic. A.$.

Dolan Arash Cad. No:219

345 I 0 Esenyurt/iSTANBUL

Bu kullanma talimafi ... ...i... ... i... ... .... tarihinde onaylanmrytff.
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