Kullanma Kılavuzu: Kullanıcı için bilgil er
Mirfulan, 10 g/100 g, Merhem
Etken madde:
Çinko oksit
Bu ilacı almaya başlamadan önce prospektüsün tamamını dikkatle okuyun, çünkü bu
prospektüs önemli bilgiler içermektedir.
Bu ilacı daima prospektüsünde yazdığı gibi ya da doktorunuzun veya eczacınızın talimatları
doğrultusunda kullanın.
- Bu prospektüsü muhafaza edin. Daha sonra tekrar okumak isteyebilirsiniz.
- Daha fazla bilgiye veya tavsiyeye gereksiniminiz olursa lütfen eczacınıza sorun.
- Yan etkiler fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza başvurun. Bu kural, bu prospektüste
belirtilmemiş olan yan etkiler için de geçerlidir. Bkz. Bölüm 4.
- Rahatsızlığınızda bir iyileşme hissetmez, hatta kendinizi daha kötü hissederseniz lütfen
doktorunuza başvurun.
Bu ilaç reçetesiz satılır. Ancak sağlanabilecek en iyi tedavi sonucunu elde etmek için Mirfulan
talimatlara uygun bir şekilde kullanılmalıdır. .
Bu prospektüs aşağıdakileri içerir:
1. Mirfulan nedir ve ne için kullanılır?
2. Mirfulan kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
3. Mirfulan nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Mirfulan nasıl saklanır?
6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler
1. MIRFULAN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
Mirfulan bir yara merhemi ve şifalı merhemdir.
Kullanım alanları
Kızarıklık, kaşıntı ve ağrıyla birlikte gelişen, infekte olmamış akut ve subakut cilt hasarlarının (örn. pişik)
tedavisinde, örtücü-koruyucu ve sekresyon bağlayıcı tedavide kullanılır. Çinko oksit burada örtücükoruyucu ve sekresyon bağlayıcı bir etki eder.
2. MIRFULAN KULLANMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?
Mirfulan aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır
Yün yağı alkolüne, merhemin etken maddesine veya merhemin 6. bölümde adı geçen diğer
bileşenlerinden birine aşırı duyarlılığınız varsa kullanılmamalıdır..
Uyarılar ve Önlemler
Mirfulan kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışın. Mirfulan kullanmadan önce
yaranın infekte olmadığına dikkat edilmelidir. Mirfulan tedavisine rağmen iyileşme olmazsa, bu tedavi
sırasında yara bölgesinde bir infeksiyon oluşup oluşmadığı ve bu infeksiyon için uygun bir tedavi gerekip
gerekmediğine bakılmalıdır.
Mirfulan başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında
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Reçetesiz bile olsa, başka ilaçlar kullanıyorsanız, kısa bir süre önce başka ilaçlar kullandıysanız veya
başka ilaçlar kullanmayı planlıyorsanız lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
Mirfulan harici uygulanan başka ilaçların etkilerini kısıtlayabileceğinden ve/veya zayıflatabileceğinden,
Mirfulan harici uygulanan diğer ilaçlarla (örn. merhemler, solüsyonlar, vb.) eş zamanlı olarak
kullanılmamalıdır.

Hamilelik, emzirme ve üreme yetisi
Hamileyseniz, emziriyorsanız veya hamile olduğunuzu tahmin ediyorsanız ya da
planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

hamile kalmayı

Hamilelik
Mirfulan talimatlara uygun kullanıldığında ve doz talimatlarına uyulduğunda, hamilelik dönemi
sırasında kullanılabilir. Ancak geniş yüzeyli bir kullanımdan kaçınılmalıdır (günde 8 gramdan fazla
merhem kullanılmamalıdır; bu da yaklaşık 10 cm şerit uzunluğunda merheme karşılık gelir).
Emzirme
Mirfulan talimatlara uygun kullanıldığında ve doz talimatlarına uyulduğunda, emzirme dönemi
sırasında kullanılabilir. Ancak emziren kadınlarda göğüs bölgesinde geniş alanlı bir kullanımdan
kaçınılmalıdır.
Üreme yetisi
Mirfulan’ın üreme yetisi üzerindeki etkisine ilişkin veri mevcut değildir.

Araç kullanabilme ve makine kullanabilme yetisi
Araç ve makine kullanma yetisinin kısıtlanması ile ilgili herhangi bir deneyim yoktur.
Mirfulan butil hidroksi anisol, butil hidroksi toluen, setil stearil alkol ve yün yağı içerir.
Butil hidroksi anisol ve butil hidrroksi toluen bölgesel cilt tahrişlerine (örn. kontakt dermatit), gözlerde
ve mukozada tahrişlere yol açabilir. Yün yağı alkol merheminde bulunan setil stearil alkol ve yün yağı
bölgesel cilt tahrişlerine (örn. kontakt dermitis) yol açabilir.

3. MIRFULAN NASIL KULLANILIR?
Bu ilacı daima, tam olarak bu prospektüste belirtildiği gibi veya doktorunuzla veya eczacınızla
kararlaştırdığınız gibi kullanın. Tam olarak emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorun.
Lütfen kullanma talimatlarına uyun, aksi takdirde Mirfulan düzgün etki edemez!
Doktor tarafından farklı bir doz verilmedikçe, normal doz şu şekildedir:
Mirfulan'ı ihtiyaca göre, tedavi gereken cilt alanlarına günde bir ilâ birkaç kez yarım ilâ bir milimetre
kalınlığında uygulayın.
Merhem artıkları, eğer yaranın durumu izin veriyorsa, ılık sabunlu su ile dikkatlice temizlenebilir.
Mirfulan etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu izlenimini edinirseniz, lütfen doktorunuz veya
eczacınızla konuşun.

Mirfulan kullanmayı unutmuşsanız:
Önceki uygulamayı unutmanız halinde iki kat fazla merhem uygulamayın. Diğer sorularınız için
doktorunuza veya eczecınıza başvurun.
4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?
Tüm ilaçlar gibi bu ilaç da yan etkilere yol açabilir, ancak bunlar herkeste olmak zorunda değildir.
Olası yan etkiler:
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Seyrek durumlarda kaşıntı, sızıntı, kızarıklık, kuruma, alerjik kontak reaksiyonları gibi bölgesel intolerans
ve/veya aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir.
Mirfulan şiddetli derecede iltihaplı cilt bölgelerine uygulandıktan sonra hafif bir yanma hissi oluşabilir.

Özel uyarılar
Yan etkiler meydana gelirse, Mirfulan'ı kullanmayı bırakın ve doktorunuz veya eczacınızla görüşün.
Yan etkilerin bildirilmesi
Yan etkiler fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza başvurun. Bu kural, bu prospektüste
belirtilmemiş olan yan etkiler için de geçerlidir. Yan etkileri doğrudan:
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
İnternet sitesi: http://www.bfarm.de
kurumuna da bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla bilginin
kullanıma sunulmasını sağlayabilirsiniz.

5. MIRFULAN NASIL SAKLANIR?
Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Bu ilacı, karton ambalaj ve tüpün üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son
kullanma tarihi, belirtilen ayın son gününe kadardır.
İlacı atık su yoluyla bertaraf etmeyin. İlacı artık kullanmıyorsanız nasıl bertaraf edeceğinizi eczacınıza
sorun. Böylece çevrenin korunmasına katkıda bulunmuş olursunuz.
Saklama koşulları:
25°C'yi aşmayan sıcaklıklarda saklayın.
Açıldıktan veya hazırlandıktan sonraki kullanım süresi hakkında bilgi:
Tüp açıldıktan sonra Mirfulan 12 ay daha kullanılabilir.
6. AMBALAJ İÇERİĞİ VE DİĞER BİLGİLER
Mirfulan'ın içeriği
Etken madde: Çinko oksit
100 gram merhem: 10 gram çinko oksit içerir

Diğer bileşenler şunlardır:
Üre: Balık yağı (gram başına 10 000 İÜ Vit. A ve 2000 İÜ Vit. D3'e standardize edilmiştir); güvercin
ağacı kabuğu, etanol/etanol-su distilatı (% cinsinden veriler); beyaz vazelin, yün yağı alkol merhemi;
akışkan parafin; gliserol monostearat 40-55; 2,6-Di-tert-butil-4-metilfenol-L(+)-6-0-palmitoyl askorbik
asit-sitrik asit-1H20-gliserol-monostearat-propilen glikol (10:5:2.5:5:27.5) (A/A); saflaştırılmış su.
Mirfulan'ın görünümü ve ambalaj içeriği
Beyaz merhem içeren tüp
20 gram merhem içeren tüp
50 gram merhem içeren tüp
100 gram merhem içeren tüp
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Tüm ambalaj boyutları piyasada satışa sunulmayabilir.
İlaç şirketi ve üretici firma
Recordati Pharma GmbH
Eberhard-Finckh-Str. 55
89075 Ulm
Telefon: (0731) 7047-0
Faks: (0731) 7047-297

Üretici firma
C.P.M. ContractPharma GmbH & Co. KG
Frühlingstraße 7
83620 Feldkirchen-Westerham
Bu prospektüs en son şu tarihte gözden geçirilmiştir:
Aralık 2015
Versiyon kodu: Y15
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