
KULLAI\MA TALiMATI

siwx Tolo losyon

Cilt flzerine uygulrrmr.

o Ethin madde: Her I g losyonda 100 mg sodyum siilfaseamid igerir.

o Yardunct moddelerz Hyalwonik asit, Sodyum tiyostilfat, Potasyum dihidrojen

fosfat, Disodyum hidrojen fosfat dihidrat, Disodyum EDTA, Sodyum metil

paraben, Safsu.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAITIIIIA TALiMATINI
dikkatlice okuyunuz, g[nk[ sizin igin dnemli bilgiler igemektedir.

o Bu lwllanma talimatmt soHayruz. Dalw sonra tebm ohtmaya ihtiyog
duyabilirsiniz.

o EEer ilante sorulartntz olursa,l'n{en doHorurutzavq)a eczacmtza darugmtz.

o Bu ilag kiSisel olarak sizin igin regete edilmistir, boglwlartna vermeyiniz.
o Bu ilacm htllarurru srastnda, dolaoraveya hastaneye gittiSinizde dolctorurutza

bu ilacr fullan&finrn sdyleyiniz.

o Bu talimatta yazanlara cynen uyrmuz. ilag halhnda size Anerilen doann dtgmda
yfrksehveya dfiSfih doz hilanmayruz.

Bu Kullanma Telimatmda:

1. SiWXnedirve ne igin kullanrb?

2. SiWX'i kullanmodan Ance dihhat edilm,esi gerekenler

3. SIVE)( nosl kultanthr?

1. Ola*yan etkiler nelerdir?

5. SiWXin saklanmtst

Baghklan yer ahnaktadrn
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1. SiVEX nedir Ye ne igin kultamtr?

. SNEX, deri tizerine siiriilerek kullamlan bir iirtindiir.

o SIVEX, etkin madde olarak sodyum stilfasetamid isimli bir antibakteriyel madde

igermektedir.

o Sodyum siilfasetamid, alane (sivilce) olugumunda etkili olan bakterilere kargr

etkinli[i olan bir antibakteriyeldir.

. SivEx, a[zr polietilen kilitli kapakla kapatrlmrg, 50 g geffaf losyon igeren

polipropilen qi$ede kullamma sunulmaktadr.

. SNEX, sivilcenin b0lgesel tedavisinde kullamlr.

2. STVEX'i kullanmadan 6nce dit*at edilmesi gerekenler

SiVpX'i aga$daki dummlarda KULLAhTMAYIMZ

E[er:

o Stilfonamidler olarak bilinen ilag grubuna, stilfrrlii bilegiklere veya SNEX'in

herhangi bir bilegenine alerjiniz veya a$m duyarhhgmz var ise,

. Astlmnnzveyab0brek yetnezli[iniz var ise STVEX'i kullanmayrmz.

Shrex'i agagdaki dummlarda niKKAtLi KULLANIMZ

. SiVEX'in g6zle temasrndan sakrmmz.

o EEer kullamm siiresince tatrig geligirse, SNEX kullammrm durdtrrunuz. Uzun

siireli tedavilerde, hastalar olasr bdlgesel tatrigler ve duyarhhk aqrsrndan dikkafle

izlenmelidir.

o Stilfonamid grubu ilaglann tekrfi kullammr sonucu agrn duyarhhk tepkimelerine

rastlanabilir, bu tepkimeler uygulama yolundan bagmszdr. Gegmiglerinde

stilfonamidlere kary hassasiyet g6rtilmemig kigilerde de a$m duyarhhk

tepkimeleri gOrtilebilir. Ayncq farkh stilfonamidler arasrnda gapraz duyarhhk da

geligebilir. Deri dOkiintiisti veya a$m duyarhhk tepkimeleri g6rtildU$U anda

SIVEX kullammr dtrdtrrulmahdr.

o Sodyum siilfasetamid, deride klzankhk veya pullanmaya neden olabilir.

o Deriden emilim artabilece[inden, SIVEX'i genig alanlara, yaillq srynlmrg veya

tahrig olmug alanlara fazla miktarda uygulamayrmz.
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. SiVEX'in igeri[inde bulunan sodyum stilfasetamid, cildinizin giineg rgr[rna kargr

hassaslagmasrna yol aqabilir. Bu yiizden; giine$ten ve bronzlaghncr iglemlerden

sakrmmz, beraberinde giinegten koruyucu bir iiriin kullammz.

o SNEX'i giysilerinizle temas ettirmeyiniz. igeriginde bulunan sodyum

siilfasetamid, a.grk rekli giysiler iizerinde hafif san renk brakabilir.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde datri olsa sizin igin gegerliyse ltitfen

doktorunuza damgrmz.

STVEX'in yiyecekve igecek ile kullanrlmasr:

SNEX'in uygulama y0ntemi agrsrndan yiyecek ve igeceklerle bilinen bir etkilegimi

yoktur.

Hamilelik

ilaa htllawnodan dnce doWorunuzoveya eczacmtza darugmtz.

o Sodyum stilfasetamid'in hamilelerde kullanrmuun bebe[e zanarh olup oknadr$

bilinmemektedir.

. SNEX kullanrmrrun hastaya sa$ayacag ydrur-z*rrar dengesi 96z Ontinde

bulundurularak zorunlu haller drgrnda kullanrlmamahdr.

Tedaviniz srasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz lrcmen dofuorunuza veya

eczactntza dantgtruz.

Emzirme

ilau hilanmadan dnce dofuoruntaoveya eczacrnua daruSmtz.

o Sodyum stilfasetamid'in insan sttliyle atrhp atrlmarh[r bilinmemektedir.

. SNEX tedavisinin durdurulup durdurulmayaca$na iligkin karar verilirken,

faydal zarar oram dikkate ahnmaftdr.

Arag ve makine kullammr

Cilt tizerine siirtilerek uygulanan SIVEX ile ilgili olarak bu konuda yaprlmrg bir

gahgma mevcut de[ildir.
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SiVEX'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakhmde dnemli bilgiter

SiVEX igeriginde bulunan,

o Sodyum metilparaben @219) nedeniyle (mtrhtemelen gecikmil tip) alerjik

reaksiyonlara neden olabilir.

DrEer ilaglar ile birlikte kullrmmr

SiVBX; gegitli cilt hastaftklanmn tedavisinde kullamlan gfimil$ ve enfeksiyonlara

(iltihap oluqttran mikrobik hastahk) kargr kullamlan bir antibiyotik olan gentamisin

siilfat igeren ilaglar ile birlikte kullamlmamahdr.

Erter regeteli ya da regetesiz herlwngi bir ilaa Su anda hilantyorsan z veya son

zamanlarda htllandmtz ise llitfen dofuorunuza veyo eczacmtza bunlar lakkurda bilgi

veriniz.

3. SiYEX nasrl kullanrhr?

o Uygun kullanm ve doz./uygulama s*h$ igin talimatlar:

SIVEX, sabah ve alqam olmak iizere gtinde 2 kez ince bir tabaka halinde

siirtilerek kullamlrr.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri iizerine stirtilerek uygulanu.

Uygulamadan 6nce, tahrig edici olmayan bir sabun ile cilt iyice temidenmeli ve

kunrlanmahdrr. Uygulama 6,ncesi ve sonrasrnda eller yrkanmahdr. Etkili sonug

alabilmek igin SNEX tedavi stiresince dtizenli kullamlmahdr.

o De[igikyag gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

SNEX'in 12 ya$m altrndaki gocuklarda gtivenlili$ ve etkinligi

incelenmemigtir.

Yaghlarda kullanrmr:

SIVEX' in yaghlarda kullammr incelenmemigtir.

o Ozel kullanm dummlan:

Bdbrek yetmezlili:

B0brek yefinezli[i olan hastalarda kullamlmamahdr.

4lt



Karaci[er yetmezli[i:

Karaciler yetneztipi olan hastalarda, SNEX kullammrnrn etkinligi ve

gtivenlilili bilinmemektedir.

Eper SIVEX'\n etkisinin 7ok giiglii ya da gok zrytf oldu{uru dair bir izleniminiz vm ise

doborunuzla ya da eczacmtzla konugunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazh STVEX kullandrysanu:

Deri iizerine siirtllerek kullamlan SIVEX, 6ng0rlllen dozfu kullamldr[rnda bu agrdan

bir risk tegkil etnez.

SiVEX'den htllanmantz gerekendenfazlasmt htllanmqsontz bir dofuor veya eczaa ile

konusunuz.

E[er STVEX'i kullanmeyr unutursanz:

Unutulan dozlan dengelemekigin grfr doz ttygulamayntz.

Si\IEX ile tedavi sonlandrnld$ndaki olugabilecek etkiler:

Bulunmamaktadr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, SiVEX'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kipilerde yan

etkiler olabilir.

Agagdakilerden biri olursa, SiVEX'i almayr durdurunuz ve DERIIAL

doktonrnuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdlfimtne begvurunuz:

o Alerjik tepkime belirtileri (hafif veya ciddi d6kiintii, nefes almada zorlulg

yiiz, dil, dudaklar ve bo[azda gigme)

Bunlann hepsi gok ciddi ancak seyrek gdriilen yan etkilerdir.

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SiVEX'e kargr ciddi alerjiniz var demektir.

Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerckolabilir.
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Aga$dekilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz

veya size en yalun hastanenin acil bdlfimflne bagvurunuz:

. Ate$, bo$az a[nsr ve a$zyaralan gibi enfeksiyon belirtileri

o Beklenmeyen yorgunltrk I zay;f.hk, hrzh soluk alma ve hrzh kalp augr gibi

anemi (kanszhk) belirtileri

o Bulantr, kusma, mide a[nsr, igtahta azaltrna

o Sanhk

o A$rn halsidik

o Eklemlerde a[n, gigme veya sertlik

Koyu renkli idrar, toprak renginde drgkr

o Deride krmrzr d0hintii (hafif veya ciddi), soyulma ve ciddi vezikiil

olugumu ile seyreden ateg, baq ve boSaz a[nsr

o Deride lekelenme, yanak ve burun bOlgesinde kelebek geklinde dOkiintiiler

o Deride solukluh moranna ve kanamaya yatkrnltk

o Deride yeni enfeksiyon olugumu veya var olan enfeksiyonun k6tiilegmesi

Bunlann hepsi ciddi ancak seyrek gOriilen yan etkilerdir. Acil trbbi mtldatmle

gerekebilir.

Agegdakilerden herhangi birini fark edenenia dolrtorunuza sdyleyiniz:

o Krzankhk

o Kagmtr

o Kurultrk

o Hafif Odem

o B6lgeset tahrig

o Yanma

o Batna hissi

o Tedavi edilen derinin renginde saranna (iir0niin fazla miktarda

kullamlmasrmn bir igareti olabilir).

Bunlar SNEX'in hafif ve seyrek gOriilen yan etkileridir.
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E{er bu htllanma talimatrnda bahsi geQmeyen herhangi bir yan etki ile kargilasrsanu

dokorunuru veya eczctcmtn bil gilendiriniz.

5. STVEX'in saklanmasr

SiYEX'i gocuHarm ghremeyecefii, erigemeyecefii yerlerde ve ambalajtnda saHayruz.

25oc'nin altmdaki oda srcakhEuda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullamnrz.

Ambolajmdaki son htllawna tuihinden sortra SiYEX'i htllanmayntz.

Ruhsat Sahibi : ORVA ilag San. ve Tic. A.$.

AOSB 10010 Sok. No.lO,

3s620 Qigti / izMiR

Oraici .' ORVA itaq San. ve Tic. A.$.

AOSB 10010 Sok. No.10,

3s620 Qi|Jti tzMiR

Bu htllanma toliman onaylanmtsfir.

(giln ayyl)
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