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KT]LLANMA TALiMATI

EIIMOVATE krem
Haricen kullanilrr.

EtHn madde: %0.05 (ala)kJobetazon l7-biitirat igerir.
Yardtmct maddeler: Gliseril monostearat, Balmumu, Setostearil alkol, DimetikorS Gliserol,
Klorokrezol, Sodyum sitrat, Sitik asit monohidrat, Saf su, Arlacel 165

Bu Kullanma Talimafinda:
1. EUMOVATE nedirve ne igin hullanthr?
2. EUMOVATE\ kullanmadan 6nce dihhat edilmcsi gerehenler
3. EUMOVATE nastl kullanilr?
4. Ola*yan etkiler nelerdir?
5. EAMOVATE \n saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

1. ET MOVATE nedirve ne igin kullanrhr?
EUMOVATE, bOlgesel etki g6steren iltihap giderici bir glukokortikoiddir.

EUMOVATE,ZSgve 50g'hk tiiplerde bulunan homojen (benzer 6zellikte), beyaz, su ile yrkanabilir
bir kremdir.

EUMOVATE, alerjik nitelikte olan egzama (iltihaptr bir gegit deri hastahlr), fotodermatit (ytiz, ense
eller gibi gtineg rgrnlanna manrz kalan btilgelerde giirtilen ddkiintiiler), igiune kanaluun drg
b6ltmiiniin iltihabr, primer irritan (birincil reaksiyon olugturan durum) ve alerjik dermatit (bebek
bezi pigikleri datril), prurigo nodiilaris (giddetle kagrnan rsrarh d0kflntii ve kabartrlarla belirgin
kronik bir deri hastah[r), seboreik dermatit (genellikle derinin ya[h bOliimlerinde gtiriilen iltihaph
ve kagrntrh bir deri hastahlr), bticek rsmlr reaksiyonlan datril egzama ve dermatitlerin btitiin
tiplerinin tedavisinde ve datra aktif b6lgesel steroidlerle tedavide tedavi d6nemleri arasmd4 idame
(devam ettirme) tedavisi amacryla kullamlabilir.

2. EIIMOVATE'r kullanmadan 6nce dikktt edilmesi gerekenler

EIIMOVATE'I agagdaki durumlarda KIILLAI\IMAYIM
EIer;
o Klobetazon biitirata veya ilacrn igeri[indeki herhangi bir maddeye kargr alerjiniz varsa.
o Tedavi edilmemiq cilt enfeksiyonunuz varsa
o Sivilce probleminiz (akne vulgaris) varsa.
o Rozasea (ciltte ve burun gevresinde giddetli al basmasr)
. Inflamasyonsuz kaqmtl
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Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAI\IMA TALIMATINI dil*atlice okuyunuz,
gfinkfi sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.
o Bu hilanma talimattnt saHaymtz. Doha sonra tebar ohtmrya ihtiyag duyabilirsiniz.
o E$er ilove sorulonruz olursa, liitfen doldorurutzaveya eczacmtza daruSmtz.
o Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
o Bu ilacm htllarumt srasmda, dohora veya hastaneye gittifiinizde doldorurutza bu ilact
htl I an& ltntn s 6yl ey ini z.

o Bu talimatta yanlanlara qynen uyuruE. ilag hakhnda size dnerilen dozun &gmda ytiksek vqta
doz htllanmcyma.
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. Viral iltihaplanmalar (tirn. ugulq sugige[i), mantarlann (6m. Candida, tinea) veya bakterilerin
(iim. impetigo) neden oldu[u cilt lezyonlan

EITMOVATE'I agalrdaki durumlarda DiKKATLi fUf,f,AIffXfZ
o Bebek ve 12 yaqrndan kiigtik gocuklarda uzun stireli kullammdan kaqrmlmahdr ve tedavi

normal olarak yedi giinii gegmemelidir.
o Bebeklerde ve kiiqtik gocuklarda eg7.ilma (iltihaph bir gegit deri hastahfr) tedavisi doktor

kontoliinde stirdiiriilmelidir. Bu nedenle doktor g6zetiminde olmadan tedavi, yetigkin, 12 yaq
ve iizeri gocuklar igin 7 giin araltksz ve sargr kullamlmayan tedavi ile srmrlanmrgtrr.

o iltihaph doku bozukluklannda uygun bir mikroorganizmalara y6nelik tedavi uygulanmahdrr.
o Sivilceli yuz btilgesinde kullammr Onerilmemektedir.
o EUMOVATE'rn kullamldr[r aym b6lgeye hekim teghisi olmadan 3. kez tedavi

uygulanmamahdrr.
o iltihap yayrldrgr zdmane EUMOVATE tedavisi kesilmeli ve antibiyotik tedavisi uygulanmahdr.
o Hastalar EUMOVATE'm egzmna (iltihaph bir geqit deri hastahlr) gibi cilt hastahklaruun

tedavisinde kullamldr[rm, di[er endikasyonlar igin kullarul&[rnda durumun agrrlagabilece$i
konusunda uyanlmahdr. EUMOVATE mantar enfeksiyonlanmn g6rtilebilecegi kasrkta, genital
b6lgede ya da ayakparmaklanrun arasrnda kullamlmamahdrr.

o Cushing's sendromu ve hipotalamik pituiter adrenal ([IPA) eksen supresyonu sistemik emilim
artr$ma sebep olabilir. Bu durum g6zlemlendilinde ya ilacrn uygulama srkhlr azalfilarak ilag
yava$ yava$ brakrlrr ya da daha az guglii bir kortikosteroid uygulanu. ilacrn aniden brakrlmasr
glukokortikosteroid eksikli$ine yol agabiliri

o Yiize uzun stire uygulamayrruz.
o Gdzkapaklarma uygularken g6ze kagrrmamaya dil&at edin.

EIIMOVATE'nin yiyecekve igecek ile birlikte kullanilmasr
Veri bulunmamaktadr.

Hamilelik
ilaa htllanmadan 6nce dohorurutza veya eczacmrza dantsmtz.
E[er hamileyseniz EUMOVATE'I en az miktarda ve en krsa stire kullanmahsrruz. Hamilelik
suasrnd4 ilagtan beklenen yarurlzarar oram doklorunuz tarafindan delerlendirildikten sonra bu ilacr
kullanrp kullanmaman va k arar verilecektir.

Tedoviniz srasrtda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doldorunuza veyo eczactnua
dantsmtz.

Emzirme
Ilaq hilanmadan hnce doldoruruzavqru eczacmtza darugmtz.
ELIMOVATE'm anne siittine gegip gegmedi[i bilinmemektedir. E[er emziriyorsaruz, ernzinnenin
gocuk agrsrndan faydasr ve EUMOVATE tedavisinin sizin agrmzdan faydasrm doktorunuz di*tcate
alarak verecektir. Emzirme srasmda kullamlrken bebe$in yanftqhkla yufinamasl igin memeye
uygulamayrmz.

Arag ve makine kullanrmr
Herhangi bir etki oluqturmasr beklenmez.

EIJMOVATE'In igeri$nde bulunan bazr yardmcr maddeler haklonda dnemli bilgiler
EUMOVATE, gliserol igerir, bu madde bagalnsr ishal ve mide bulantrsrna sebebiyet verebilir.
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Diler ilaglar ile birlilrte kullammr
Ritonavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullamlan bir ilag) ya da itakonazol (mantar
enfeksiyonlanilntedavisinde kullamlan bir ilag) kullamyorsamz doktorunuza sOyleyiniz.
E$er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaq Su anda htllanryorsanu veya son zamanlarda
htllandma ise latfen dohorurutzaveya eczacmtzt bunlar hakhnfu bilgiveriniz.

3. EIIMOVATE nasrl kullanilrr?
Uygun kullanrm ve doz./uygulama srkhlr igin talimatlar:
Hekim tarafindan ba*a pekilde tavsiye edilmedili takdirde;
ELJMOVATE, ince bir tabaka halinde yumugak bir gekilde etkilenen alam kaplayacak miktard4
gtinde bir ya da iki kez dtizelme sa[lanana kadar 4haftaboyunca uygulamr. Daha sonra uygulama
srkhg azaltlJir ya da tedavi daha az guglfl bir ilaca de[igtirilir. Her uygulama somasrnda bir
yurrugatrcr uygulanmadan 6nce emilim igin yeterli siire beklenmelidir.
Durun ktitiilegirse ya da 2-4 haftada dtizelme sa$anmazsa tedavi ve taru yeniden
de$erlendirilmelidir.
Lezyonkontrolii saflandrktan sonra tedavi azaltllarak kesilmelidir ve idame tedavi olarak bir
yumugatrcr kullamlmahdrr.

U Uygulama yolu ve metodu:
ELJMOVATE, ince bir tabaka halinde yumugak bir gekilde etkilenen alana stirtiltir.

De[igikyag gruplan:
o Qocuklarda kullamm:

Bebeklerde ve gocuklarda uzun siireli btilgesel tedavilerden mtmktin oldu[u kadar
kaguulmahdr. Qocuklarda yarar sa[lanan en diigtik miktarda uygulanmahdr ve 7 giinden fazla
kullanrlmamahdrr.

o Yaglilarda kullanrmr:
Istenen klinik etkiyr sa[lamak igin en d0gtik miktarda ve en lasa stirede kullamlmahdrr.

Ozel kutlanrm durumlan:
B6brek/karaci[er yetmezli$:
Istenen klinik etkiyr sa[lamak igin en dii$iik miktarda ve en krsa siirede kullamlmahdrr.

Efier EUMOVATE'w etWsinin gok gilglii veyo zaytf olduSuna dair bir izleniminiz var ise

{, doWorunuzaveya eczactna ile konusun.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla EIIMOVATE kullandrysantz:
Kullanmamz gerekenden daha fazla kullandrysamz endigelenmeyiniz. Uznn stire fazla miktarda
veya yanhg kullanrm sonucu hiperkortizolizm (biibrektistii bezinden agm steroid hormonu
salgrlanmasr) belirtileri g0r0lebilir, bu durumda ELTMOVATE tedavisine doktor gtizetiminde
azalularak son verilmelidir. Topikal steoridlerin uzun siireli kullammr sonucu derinin incelmesine
sebep olabilir.

EUMOI/ATE'dan htllanmantz gerekcnden fazlasmt hilanmtgsantz bir dobor veya eczact ile
konugurun.

EIIMOVATE'I kullanmayr unutursanz
Unutulan dozlart dengelemek igin gift doz almaymrz.

EUMOVATE ile tedavi sonlandrnldrSndaki olugabilecek etkiler
EUMOVATE tedavisi sonlandrnldrErnda, herhangi bir olumsuz etki olugmast beklenmez. Ancak
yine de doktorunuza damgmadan ilacr almayr kesmeyiniz.



4. Olasl yan etkiler nelerdir?
Ttim ilaglar gibi EUMOVATE'In igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Aga[dakilerden biri olursa EUMOVATE'I kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdlfimfine bagvurunuz:
o A$rn duyarhhk reaksiyonlan (deri ddkiintilleri, yliz, dudaklar, dil ya da grrtlakta gigme)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ELTMOVATE'a kargr alerjiniz var demektir. Acil trbbi
miidalraleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde gOsterildi[i gekilde srruflandrnlmrgtrr:

Qok yaygm: l0 hastamn en az birinde gdriilebilir.
Yaygn: 10 hastamn birinden az,fakat 100 hastailn birinden fazla g6r'tilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastailn birinden az,fakat 1.000 hasamn birinden fazla gOrillebilir.
Seyrek: 1.000 hastailn birinden az,falat 10.000 hastamn birinden fazla g6rtilebilir.

^ - Qokseyrek: IO.OO0hastanmbirindenazg6riilebilir.
lr/ Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygm gdrfllen yan etkiler:
o Ka$rntr ve a[n

Qok seyrek gdriilen yan etkiler
o Frsatgrenfeksiyonlar
o A$m duyarliltk
r Altta yatan hastahk belirtilerinin alevlenmesi
o Uygulama yerinde yanma, tatrig yadakagrnma
o A$m krllanma
o Deri renginde de[igiklik
o Deride incelme
o Kilo arfigr/gigmanhk
o Yiizde yuvarlaklaqma

I o Qocuklarda a$rrhk artrgr/geligme gerili$a/ o Deride yanma
. DOktintU
o Krzankhk

Allerj ik temas dermatiti
r IGnda kortizol hormonunun azalmasr
o Kanda geker diizeyi artrgr ve idrarda geker bulunmasr
o Kan basmcr yiikselmesi
o G0ziin lensinde bulutlanma (katarakt)
o GOz igi basrncr artrgr (glokom)
o Kemiklerde mineral kaybma balh giigsiizlilk (osteoporoz)

Eger bu htllaruna talimatmda bahsi geQmeyen herhangi bir yan etki ile lcargilasrsanrz doldorunuzu
v eya e czoc mtn b il gil endir iniz.

5. EIIMOVATE'In Saklanmasr
EUMOVATE'r gocuklartn ghremeyece$i, erigemeyece$iyerlerde ve ambalajtnda saHaytruz.
25oc'nin altrndaki oda srcakh$rnda saklayrmz.



Son lullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmrz.
Ambalaj daki son htllanma tarihinden sonra EUMOVATE \ htllanmaymu.

Ruhsat sahibi:
Gla,.roSmittrKline ilaglan San. Ve Tic. A.$.
1. Levent PlazaBiiyiikdere Cad. No: 173 B Blok 34394 l.Levent / ISTANBUL

Oraici: Abdi furatrim llag San. ve Tic. A.$.,lstanbul

Bu htllanma tolimafi ...... tarihinde onaylanmqttr.
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