KULLANMA TALIMATI

ROGAN Topikal Losyon 50 mg/m1
• Etkin madde: 1 ml losyon 50 mg minoksidil icerir.
• Yardimci maddeler: Propilen glikol, Etanol (% 96), Saf su.
Bu Rae) kullanmaya baslamadan once bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, cfinkii sizin icin onemli bilgiler icermektedir.
•
•
•
•
•

Bu kullanma talimatzm saklayiniz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyac duyabilirsiniz.
Eger ilave sorularimz olursa, lutfen doktorunuza veya eczacnuza danqiniz.
Bu ilac ki fisel olarak sizin icin recete edilmictir, baAalarzna vermeyiniz.
Bu ilacin kullammi sirasinda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu ilaci
kullandagmazi soyleyiniz.
Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. 11aq hakkmda size onerilen dozun dqinda
doz kullanmayiniz.
yiiksek veya

Bu Kullanma Talimatinda:
I. ROGAN nedir ve ne icin kullanthr?
2. ROGAN 't kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler
3. ROGAN nasal kullanthr?
4. Olasi yan etkiler nelerdir?
5. ROGAN 'in saklanmast

Basliklari yer almaktadir.
1. ROGAN nedir ye ne icin kullanthr?
•

• Bir ire ROGAN (60 ml) 3 g Minoksidil icerir.
• ROGAN, Topikal sac bilyiimesi uyanci bir
• Bir sise ROGAN (60 ml) 30 gunluk kullamm dozunu icerir. Her bir piiskiirtme (0,2 ml) 10
mg Minoksidil icerir.
• ROGAN; Kellik (Androgenetik Alopesi)'in uzun siireli tedavisinde, sac doldilmesinin
onlenmesi ye sac bilyamesinin uyanlmasmda kullamhr.
2. ROGAN') kullanmadan Once dikkat edilmesi gerekenler
ROGAN') asagidaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

• ROGAN erkekler icindir. Kadmlarda kullanmaylluz.
• Eger ROGAN'mn iceriginde bulunan etkin madde Minoksidil'e veya formillasyon
icerisindeki maddelerden herhangi birine a§in duyarhysamz,
• Eger sash kafa derinizde iltihap, kizankhk, enfeksiyon, tahr4 gibi cilt hastahklan var ise,
• Eger Guanetidin iceren bir ilac kullamyorsarnz,
• Eger 18 yamdan kiiciik veya 65 yamdan
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ROGAN'i a§agidaki durumlarda DIKKATLI KULLANINIZ
- Eger karaciger veya bobrek yetmezliginiz var ise,
• Eger kardiyovaskiller hastalignuz var ise,
• Eger diiiretik veya antihipertansif ilac kullaniyorsaniz,
ROGAN'i kullanmadan once doktora dam§mtz.
Bu uyarilar, gegni§teki herhangi bir donemde dahi olsa sizin icin gecerliyse Kitten
doktorunuza dant§intz.

ROGAN 'nm yiyecek ye icecek ile kullanilmasi
Yiyecek ve iceceklerle etkile§imi yoktur.

Hamilelik
Rau kullanmadan once doktorunuza veya eczaciniza daruptnz.
• ROGAN erkekler icindir. Kadinlarda kullanmaymiz.
• Topikal uygulanan Minoksidil ile hayvanlarda ye gebelerde yeterli ara§tirma mevcut
degildir. Bu nedenle gebe kadmlarda kullanilmamalidir.
Hamile kalmak isteyen hastalar en az 1 ay Once ROGAN'i kullanmayi birakmalidir.
Tedaviniz sirasinda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczaciniza
dampruz.

Emzirme
Ilaci kullanmadan Once doktorunuza veya eczaciniza dantwuz.
• ROGAN erkekler icindir. Kadmlarda kullanmaymiz.
• Minoksidil'in topikal uygulamada az miktarda da olsa silte gectigi bilinmektedir.
Potansiyel yan etkilerden dolayi emzirme doneminde
Pact kullanmadan Once doktorunuza veya eczaciniza daniptuz.

Arac ye makine kullammi
ROGAN'mn arac ye makina kullanma becerisini etkiledigini gosteren hicbir veri
bulunmamaktadir.

ROGAN'mn iceriginde bulunan ban yardimci maddeler hakkinda onemli bilgiler
• ROGAN'nin icerigindeki alkol; goz, mukozalar veya duyarh ya da butunlugunu yitirmi§
den bolgeleri ile temas ettiginde yanma hissine ye tahri§e neden olabilir. Bu tip bolgelerle
temas etmesi halinde, temas bolgesi bol soguk su ile yikanmandir.
• ROGAN'nin icerigindeki propilen glikol; ciltte iritasyona neden olabilir.

Diger ilaclar ile birlikte kullanimi
• Difiretik veya diger antihipertansif bir ilac kullarnyorsamz, doktora dam§madan
kullanmaymiz.
• Guanetlidlin kullamyorsaniz, ROGAN'i kullanmaymiz.
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• ROGAN'i, sash deriye uygulanan diger ilaclarla birlikte kullanmaynuz.
Eger receteli ya da recetesiz herhangi bir ilaci cu anda kullamyorsantz veya son zamanlarda
kullandum ise lutfen doktorunuza veya eczaciniza bunlar hakkinda bilgi veriniz.

3. ROGAN 'mil kullamlir?
Uygun kullamm ye doz/ uygulama sikhgi icin talimatlar:

• ROGAN'i sac dokiilmesi olan bolgeye; giinde 2 kez 5 piiskiirtme (1 ml) sabah ye ak§am
olmak ilzere uygulaymiz.
• ROGAN'i kui-u sac ve kafa derisi ch§inda viicudunuzun hicbir yerine kullanmaymiz.
• Kuru sac ye kafa derisi di§mda bir bolgeye istenmeden temas ettirildiginde bolgeyi bol
su ile yikayiniz.
• Sac ile ilgili yapilacak kimyasal i§lemlerden (boya, perma vb.) 24 saat once ROGAN'nin
kullarumi
• Sac spreyi, joie, §ampuan veya diger benzer kimyasal icerikli sac iniinleri ROGAN
uygulamasindan en az 30 dakika sonra kullanilmandir.
• Giinq kremleri ROGAN'nm etkisini azaltabileceginden, ROGAN uygulanan kafa derisi
iizerine en az 4 saat sonra kullarulmandir.
• Tedaviyi erken kesmeyiniz; ciinkii ROGAN, sac dokiilmesinin onlenmesi ve sac
cikmasinin saglanmasinda uzun siireli kullanilir. Sac cikmasi 4 ila 6 ay siirekli
uygulamadan sonra, maksimum etki 12 ay sonunda
• Ilacinizi zamaninda kullanmayi unutmaymiz.
• Doktorunuz ayn bir taysiyede bulunmadikca bu talimatlan takip ediniz.
Uygulama yolu ye metodu:

ROGAN'i sac dokiilmesinin oldugu bolgeye bir kez puskurtup parmaklannizla masaj
yaparak yapmz.
,

•Bu i§lemi 5 kez tekrarlayip, ardmdan ellerinizi iyice yikaynuz
•Bolgenin buyuklugu ne olursa olsun 5 piiskiirtmeyi (1 ml) a§maynuz.
•Bir §i§e ROGAN 30 gunluk kullamm dozu icerir.
•ROGAN haricen uygulamr. Agiz veya nefes yoluyla kullanmaynuz ye icmeyiniz.
• Minoksidlil'in yanh§likla icilmesi durumunda sivi tutulumu ye carpinti ile karakterize bir
kardiyovaskiiler tablo ortaya cikmasi olasidir. Boyle bir durumda srvi tutulumu uygun bir
idrar sokturiicii tedavisi ile diizeltilebilir. Klinik olarak onemli carpmn bir beta blokerle
durumunda sivi replasmani ile tedavi
kontrol altma ahnabilir. Hipotansiyon
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edilmelidir. Norepinefrin ye epinefrin gibi Jilaclardan asin kardiyak uyanci etkileri
nedeniyle sakmilmalidir. Belirli bir antidotu yoktur.

Degisik yas gruplari:
cocuklarda kullanimi:
18 yasindan kociiklerde kullanilmaz.

Yashlarda kullanimi:
65 yasindan bilyUklerde kullanilmaz.

Ozel kullanim durumlari:
Bobrek/Karaciger yetmezligi:
Karaciger veya b8brek yetmezligi olanlarda Ham metabolizmasi veya bobrekten
eliminasyonunun etkilenebilmesi olasiligi goz Milne alinarak, bu tip hastalar ROGAN'i
doktora danismadan kullanmamalidir.

Kullanmaniz gerekenden daha fazla ROGAN kullandlysamz:
ROGAN 'dan kullanmaruz gerekenden fazlasuu kullanmipamz bir doktor veya eczaci ile
konuptnuz.

ROGAN '1 kullanmayi unutursamz:
ROGAN'yi kullanmayi unutursaniz, bir sonraki gun yine normal dozlarda kullarumz.
Unutulan dozlart dengelemek icin gift doz almayintz.

ROGAN ile tedavi sonlandirildigindaki olusabilecek etkiler:
• Tedavi sonlandinldiginda; tedavinin sagladigi yarar ortadan kalkmakta, sac doldilmesi
tekrar baslamaktadir.

4. Olasi yan etkiler nelerdir?
Turn ilaclar gibi, ROGAN 'in iceriginde bulunan maddelere duyarh olan kisilerde yan etkiler
olabilir.

Asagidakilerden biri olursa ROGAN'i kullanmayi durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakin hastanenin acil boliimiine basvurunuz;
Ani alerji isaretleri; ornegin eller, ayaklar, bilekler, yiiz, dudaklann sismesi ya da ozellikle
agiz veya .. bogazin yutmayi veya nefes almayi zorlastiracak sekilde sismelerinde, ciltte
Mk-tint-CI (Urtiker),ani tansiyon dusmesi (Hipotansiyon)
Bunlann hepsi cok ciddi yan etkilerdir. Eger bunlardan bin sizde mevcut ise, sizin ROGAN'a
karsi ciddi alerjiniz var demektir. Acil tibbi mUdahaleye veya hastaneye yatinlmaniza gerek
olabilir.
Bu cok ciddi yan etkilerin hepsi oldukca seyrek gortiliir.
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Asagidakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakin hastanenin acil bolumiine basvurunuz:
•
•
•
•
•

Gogiis agnsi (Angina),
Ka1p atisnuzda degisiklikler (1-Itzlanma veya yavaslama),
Nefes almada zorluk (Ozellikle yatar pozisyona gecildiginde),
Aciklanamayan hizli kilo alma,
Oncesine gore daha az idrara cikma

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tibbi miidahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler cok
seyrek

•

•

Asagidakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza soyleyiniz: Bu yan etkiler,
goriilme sikligina gore siralanmistir.
• Uygulama yerinde ortaya cikan kasinti,
• Ciltte kuruma,
• Pullanma,
• Ciltte tahris ye yanma,
• Bas agnsi,
• Egzama,
• Kabuklanma
Bunlar ROGAN'tun hafif yan etkileridir.
Eger bu kullanma talimatinda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karplaprsaruz
doktorunuzu veya eczacinizi bilgilendiriniz.

5. ROGAN 'in saklanmasi
ROGAN '1 cocuklann gi5remeyecegi, erigmeyeceg i yerlerde ye ambalajinda saklayzniz.

25°C'nin altindaki oda sicakhginda saklaymiz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ROGAN '1 kullanmayimz.
Ruhsat Sahibi:

KOcAK FARMA 'lac ve Kimya Sanayi A.S.
Baglarbast Gazi Cad. No : 64-66 ,
Oskiidarlistanbul
Tel no : 0 216 492 57 08,
Faks no : 0 216 334 78 88
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Cream yeri:
Kocak Farma Ilan ye Kimya Sanayi A.S.
Organize Sanayi Bolgesi,
cerkezkoy /Tekirdag
Tel no:0 282 7581112,
Faks no: 0 282 7581114
Bu kullanma talimatt 0 tarihinde onaylanmkstir.
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