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KT]LLANMA TALIMATI

rfrnunotoo forre jel
Ilaricen uygulanrr.

o Etkin nudde:100 g jel iginde 445 mg(40.000 U) mukopolisakkarit polisiilfat (kondroitin
polistilfat) bulunrn.

o Yardttttct, moddelen izopropil alkol, poliakrilik asi! propilen glikol, sodyrm hidroksit ve
deiyonize su.

Bu Kulhnme Telimatnde:

I ilInWOIO@ nedir ve ne icin kullanilv?
2. HIRWOIDo'i huilan rrodon dnce dikkot edihnai gerehenler
3. HIRwoIoo nollll hallarub?
1. Olast yan ethiler neleilir?
5. IIIRwOiDo'in sahlanmost

Baghklen yer elmektadrr.

l.ImUDObo nedirve ne igin kutlanilr?
. tfuUDo[Do, prhtr olugumunu engelleyen, olugan prhuyr eriten ve yangryr Onleyen bir

ajandr.
. tfuUDOD@, kutudq aEn plastik burgulu kapakh, igi san lakh, 40 g jel igenen,troyaz,

metal ttip ambalajlarda sunulur. Agrk amber rer*li, saydam veya hafif opalesans jel
gOrllnitmltidiir.

. tilRUDOIDo, rya$daki dunrmlanntedavisinde kullamlr:
o Ytizeyel flebit (toplardamarlann yangrsr),
o Hematomlu (zedelenmig bir dammdan srzan kanrn dolarda birikmesi) veya hematom

otnayan kllnt yaralanmalar.

2. IilRIIDObo'i kullenmadan 6nce dikht edilnesi gerekenler
ffnUOObo'i aga$daki dummlarda KULLAITTMAYINIZ
o EEer ulnuoOiuo'in herhangi bir bilegenine karqr agrn duyarhysamz.
. tilRUDOIDo'i aqrk yaralara veya hasarlarun$ deriye uygulamayrmz.

rilnunotoo'i agegdeki dummlrrrda DIKI(ATLI KULLAIYTMZ

u

Bu ilrcr kullenmaye bagtamadan 6nce bu KULLAITIIIIA TALIMATIM dihkatlice
okuyunuzr gfinlrt sizin igin Onemli bilgiler igemektedir.

o Bu htllonma talimafint sakloynu. Data sonro tebar ohtmcya ihtiyag &ryabilirsiniz.
o EEer ilave sorulmtna olursa, liitfen doldorurutza veya eczoctnaa doruSma.
o Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
o Bu ilacm htllantmt srastndo, dohora veya lwstaneye gitti{inizde bu ilaa htllan&fitnat

doboruruna styleyiniz.
o Bu talimatta yaztlanlmo oyncn uyunu. Ilag lakhr?da size dnerilen dontn dtgmda yilksek
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"lilnUOOlDo'i agagdaki dummlarda KULLAI\MAYINIZD ve *4. Olasr yan etkiler
nelerdir?' b6lllmlerine bakmz.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltltfen
doktonrnrza danu gr n r z.

Hemilelik
Ilaq htllanmadan tirce dokorumtza veya eczoctruza darugmtz.
Mttkopolisakkarit polis$lfatn hamilelerde haricen kullamld'S zdman dognanug bebek
tlzerine zarar verici etkileri oldu$una dair bildiri yoktur.
Tedaviniz srasmda hamile oldu{uruau fmk ederseniz hemen dohorurutza veya eczactnua
daruSmu.

Emzirme
Ilaq hilanmadan arce doborurutza veya eczacmtza daruSmtz.
Mukopolisal*arit polistilfatrn emzirenlerde haricen kullamldrg z:rman bebek l;",erine zarar
verici etkileri oldu[una dair bildiri yoktur.

Arac ve makine kullanrmr
URfunOIOo'in arag veya makine kullanma becerinizi etkitedifine dair bilgi yoktur.

Hirudoido'i!-igerifinde bulunen bezl yardmcr maddeler hahkmda dnemli bilgiler
filnUOOb''in igeriginde buhman propilen glikol ciltte tatrige neden olabilir.

Di[er ileglary ile birlikte kullanmr
HhLTDOID' ile diger ilaglar arasrnda bilinen bir etkilegim mevcut de[ildir.

E{er regeteli yo da regetesiz herlnngi bir iloct Su anda hilaruyorsantz veya son zamanlmdo
hilandma ise lttfen dobonmuza veya eczoctnua bunlu lakhndo bilgi veriniz.

3. IilRUDObo nasrl kullanrtr?
o Uyggn lsullanrm ve doz./uygulama srkhts igin talimetlrrr: 3-5 cm jel hastal*h cilt

bOlgesine parmakla hafifge yaylarak sllrtlltlr ve bu iglem gtinde 2-3 defa tekrarlamr;

^ gerekli g6riiliirse daha srk kullamlabilir.
\z nlnUOObo ile tedavi gikayetleriniz yatgana kadar stirdiirtilmelidir. Kunt yaralanmalar igin

olalan tedavi silresi, l0 gtine kadardu; yiizeyel flebit iginse l-2 haftadn. Datra uzun bir
mtlddet boyunca kullanrmma ydnelik-bir engel bulurunamaktadu. Yine de, eler gikayefleriniz
2 haftahk diizenli UinUOOip' tedavisinden sonra dfizelmemigse veya tedavi
sonlandml&lftn sonra gikayefleriniz tekrarlarsa liifen doltorunuza damgrnrz.
o Uygulame yolu ve metodu: Hastahkh cilt b6lgesing parmakla hafi:fge yaylarak sttrtllflr.
Alkot igeren tEm jellerde oldulu gibi, IIRLJDOIO0 Forte Jel, sarg altna kullamm igin
uygtur de$ildir.
fiRUOO-lOo, fonoforez (ultrason tedavisi aracrhsyla haricen uygulanan ajanlann ciltten
gegmesini saSlayan bir tedavi y6ntemi), iontoforez (elektik akmriln kullanldgr bir tedavi
yontemi) igin de uygmdtr.
G6z, agrk yaralar, muk6z merrbranlar (a$z igi mukozasr, burun mukozasr gtbi) ve
hasarlanmtg deri ile temasrndan kagrnrmz.
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. DeEitikyag gruplen
Qocuklarda kullanmr: Qocuklarda kullanmma iligkin 6z.el bir dunrrr

bulunmamalrtadr.
Yaghlarde kullrmmr: YaSh hastalarda kullanmma iligkin 6znl bir durum

bulunmamaktadr.
. Ozel kullanrm dummlrrn
Ozel kullamm durumlan bulunmamalrtadu.

E$er HiRUDOiD@'in etkisinin gok guglti ya da zoytf oldu{utu doir bir izleniminiz vm ise
dofuorunuz veya eczacma ile kanugumtz.

Kullrnmanrz gerekenden dehe fezta IIiRpDOiDo kultandrysenrz
Talimata gore kullamtdrlrnda URUOOIn@ ile doz a$rmr bilinmemektedir. Yanhghkla agrz
yoluyla ahnrsa etkin maddenin neden olabilecegi doz agrmr belirtileri beklenmez.
izopropil alkol igerifinden dolayr Ozellikle gocuklarda yanhghkla yiitcsek miktarda agz
yoluyla ffinUOOIpo ahmrndan sonra akut alkol zehirlenme belirtileri orlaya grkabilir. Bu
dunrmda derhal tedavi Onlemleri ahnmahdr.

L/ nlnUOOiO@'den htllownantz gerekendenfazlannt kullanmrysanu bir dokor veya eczau ile
konuguma.

rfrnunOiDo'i kulanmayr unutursanrz
Unutulan dozlart dengelemekigin gift doz almaymtz.
Bir dozu unutursanrz, bunu hafirlar bxxlanaz ilacr uygulaytfiz. Ancak bir somaki dozun
zamaru gelmigse, rmuttu[unuz doza atlaynlz ve daha sonrasmda ilacrmzr nonnalde
kullandgruz gekilde lnrllannraya devam ediniz.

nhUOObo ite tedevi sonlandmldrgnda olugabilecek etkiler
Bilirunemektedir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi, HIRUDOID@'in igeri$inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.

^ Apsdakilerden herhangi birini ferk ederseniz doktoninuza s6yleyinizll/ Ciftt€ krzankhk gibi duyarhhk realsiyonu olabilir. Bu krzanklrk ilacrn kesitnesiyle genellikle
hzla iyilegir

Bunlar IIRUOOIO@'in hafif yan etkileridir.

E$er bu hilanma talimattnda balai gegmeyen herlnngi bir yan etki ile korSilasrsana
dokorumtzu veya eczacman bilgilendiriniz.

5. frRuDobo'in seklenmesr
nInUOOiO@'i gocuWwtn garemeyecedi, erisemeyecefii yerlerde ve ambalajmdo saHayna.
25 oc'nin alundaki oda srcakhEuda saklayrmz.

Son kullrnma tarihiyle uyumlu olarak kullrnmz.
Kntu iaerinde yaztlt olan io, htllanma tarihinden sonra ninUOOiO@'i htllanmayma.

3



Ruhsat Sahibi: DAIICHI - SAI.IKYO EUROPE GmbH lisansr ile, Santa Fama ltaq Sanayii
A.$.
Okmeydam, Borugige$ Sokatq No: 16 34382 $i$li-iSTAIIBUL
Tel: (+90 212)220 6400
Fa<: (+90 212)222 57 59

Oruim Yeri: SattaFarma llaq Sanayii A.$.
Sofalrgegme Sokak, No: 72-7 4 34091 Edirnekapr-ISfaNgUf
Tel: (+90 212) 53479 00
Fax (+90 212) 521 06 44

Bu htllanma talimafi .../.../... tarihinde onaylanmtgtr.
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