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 KULLANMA TALİMATI 
 
MYCOSPOR® Krem 
 
Cilt üzerine uygulanır. 
 

• Etkin madde: 100 g kremde 1 g  bifonazol bulunur. 
• Yardımcı maddeler:  Benzil alkol, setil palmitat, ketostearil alkol, oktildodekanol, 

polisorbat 60, sorbitan monostearat, saf su. 
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice 
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 
 

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı 

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. 

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında 

yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

 
 
Bu kullanma talimatında: 
 

1. MYCOSPOR® nedir ve ne için kullanılır? 
2. MYCOSPOR®  kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
3. MYCOSPOR®  nasıl kullanılır? 
4. Olası yan etkiler nelerdir? 
5. MYCOSPOR®’un saklanması 
 

Başlıkları yer almaktadır. 
 
1. MYCOSPOR® nedir ve ne için kullanılır? 
 
• MYCOSPOR®’un içeriğindeki etkin madde bifonazoldür. Bifonazol etkin maddesi, 

imidazol türevi adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu gruptaki ilaçlar mantar 
tedavisinde kullanılır.  

• MYCOSPOR®, 10 gramlık tüpler içinde kullanıma sunulmuştur. 1 gram krem 0,01 gram 
bifonazol (etkin madde) içerir.  

• MYCOSPOR®, dermatofitler, mayalar, küfler ve Malassezia furfur gibi mantarların neden 
olduğu derideki mantar enfeksiyonlarının ve Corynebacterium minutissimum adlı 
bakterinin neden olduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. 
MYCOSPOR®, örneğin el ve ayaklarda oluşan mantar enfeksiyonları (atlet ayağı, tinea 
manus), deri ve deri kıvrımlarındaki mantar enfeksiyonları (tinea corporis, tinea 
inguinalis), pityriasis versicolor (Malassezia furfur adlı bir mantarın neden olduğu bir 
mantar hastalığı); yüzeysel kandidiyazis (Candida türünden bir mantarın neden olduğu 
enfeksiyon), erythrasma (Corynebacterium minutissimum isimli mikroorganizmanın 
neden olduğu bir cilt hastalığı) tedavisinde kullanılır. 
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2. MYCOSPOR® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
 
MYCOSPOR®’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ: 
 
Eğer: 

• İlacın içindeki maddelere karşı alerjiniz varsa 
 

MYCOSPOR®’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ: 
 

• Diğer mantar ilaçlarına karşı alerji öykünüz varsa, 
 
Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza 
danışın. 
 
Hamilelik 
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 
MYCOSPOR®, hamileliğin ilk 3 ayında ancak doktorunuz tarafından risk/yarar oranı 
değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır. 
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz. 

 

Emzirme 
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 
MYCOSPOR®, emziren kadınlarda ancak hekim tarafından risk/yarar oranı 
değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.  
 
Araç ve makine kullanımı 
 
MYCOSPOR®’un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi gözlenmemiştir. 
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım 
 
MYCOSPOR®’un bilinen bir etkileşimi yoktur. 
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

 
 
3. MYCOSPOR® nasıl kullanılır?  
 
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

 
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 defa, tercihen yatmadan önce 
kullanılır. 
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• Uygulama yolu ve metodu: 
 

Kremi ince bir tabaka şeklinde hastalıklı cilt bölgesine uygulayın ve masaj yaparak 
cildinize yediriniz. Genellikle az bir miktar krem el ayası kadar bir bölgenin tedavisi için 
yeterlidir.  

 
• Tedavi süresi: 
 

MYCOSPOR® kullanımı hastalığın bulguları ve belirtileri kaybolduktan sonra 
kesilmemeli ve aşağıdaki süreler boyunca devam edilmelidir. 
 
Ayak mantarı:       3 hafta 
 
Gövde, el ve deri kıvrımlarında mantar:    2-3 hafta 
 
Pityriasis versicolor ve deriyi etkileyen bir    2 hafta 
enfeksiyon olan eritrazma:       
 
Derinin yüzeysel mantar hastalığı     2-4 hafta 
(yüzeyel kandidiyazis):      

 
Doktorunuz MYCOSPOR® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. 
 
• Değişik yaş grupları: 

Çocuklarda kullanımı: MYCOSPOR®’un çocuklarda kullanımı ile ilgili detaylı 
çalışmalar mevcut değildir. MYCOSPOR®

 bebeklerde sadece tıbbi gözetim altında 
kullanılmalıdır.  
 

Yaşlılarda kullanımı: MYCOSPOR®’un yaşlı hastalarda kullanımı incelenmemiştir.  
 

• Özel kullanım durumları : 
Özel kullanımı yoktur. 
 

Eğer MYCOSPOR
®
’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise 

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

 
Kullanmanız gerekenden daha fazla MYCOSPOR® kullandıysanız: 
 
Mycospor’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile 

konuşunuz  

 
MYCOSPOR®’u kullanmayı unutursanız:  
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız. 

 
4. Olası yan etkiler nelerdir? 
 
Tüm ilaçlar gibi, MYCOSPOR®’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan 
etkiler olabilir. 
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Aşağıdakilerden biri olursa, MYCOSPOR®’u kullanmayı durdurun ve DERHAL 
doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 
 

• Kremin temas ettiği bölgelerde alerjik reaksiyonlar 
• Kremin temas ettiği bölgelerde oluşan deri hastalığı (topikal kullanımdan 2 

gün sonra) 
• Kızarıklık 
• Deride döküntü 
• Kurdeşen 
• Egzema 
• Kaşıntı 
• Rahatsızlık hissi 

 
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin 
MYCOSPOR®’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye 
yatırılmanıza gerek olabilir. 
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size 
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 
 
MYCOSPOR®’un böyle bir yan etkisi yoktur. 
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 
 

• Uygulama yerinde ağrı 
• Uygulama yerinde ödem 
• Deride su toplama 
• Ciltte soyulma 
• Deride kuruma 
• Deride çürüme 
• Ciltte yanma hissi 

 
Bunlar MYCOSPOR®’un hafif yan etkileridir. 

 
MYCOSPOR®’un yan etkileri tedavinin kesilmesiyle kaybolur. 
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız 

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

 
5. MYCOSPOR®’un saklanması 
 
MYCOSPOR

®
’u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında 

saklayınız. 

 
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde saklayınız.  

 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.  
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Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra MYCOSPOR
®

’u 

kullanmayınız. 

 
Ruhsat Sahibi: Bayer HealthCare AG, Almanya lisansı ile  
   Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. 

 Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye – İSTANBUL  
   Tel: 0 216 528 36 00  
   Fax: 0 216 528 36 12  

 
 
Üretici:   Bayer İlaç Fabrikaları. A.Ş., İstanbul 
 
Bu kullanma talimatı 30/01/2012 tarihinde onaylanmıştır. 
 
 
 
 

 
 
  


