Akne
Bayan ve Bay Liderma®
hastalarɩ için

önemli bilgiler

Bu broşürde Liderma® ile yapɩlan tedavi
hakkɩn da sizin için çok önemli bilgiler bunmaktadɩr.

Liderma® kevvetli etkisi olan bir ilaçdɩr.
Bu broşürü itina ile okuyunuz. Sizin muhakkak sorularɩnɩz olacaktɩr, bu sorularɩ bunun için ön
görülen yere not ediniz. Sizin bayan / bay doktorunuz selahiyetli olarak sorularɩnɩzɩ cevaplandɩracakdɩr.
Bu broşürü bütün tedavi sɩrasɩnda özenle saklayɩnɩz.
Bu ilacɩ kullanmadan önce, prospektüsünü lütfen itina ile okuyunuz. Burada Liderma® hakkɩnda
aktüel ve önemli olan bilgiler bulunmaktadɩr.
Liderma® ile yapɩlan tedavinin doktor kontrolü altɩnda gerçekleşmesi
mecburidir.

Bayan/Bay doktor (damga) / Doctor (stamp)

Bayan/Bay hastanɩn soyadɩ / Family name of patient
Bayan/Bay hastanɩn adɩ / Given name of patient

Bu broşür diğer dillerde de sunulmaktadɩr. Bu hususta bayan / bay doktorunuza baş vurunuz,
o size bu broşürü memnuniyetle temin edecektir.
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Liderma® hakkɩnda genel talimatlar

Liderma® kevvetli etkisi olan bir ilaçtɩr. Tedavinin sɩkɩ bir doktor kontrolü altɩnda gerçekleştirikmesi gereklidir ve bunun böğle yapɩlmasɩ doğrudur.
Liderma® kevvetli etkisi olan bir ilaçtɩr. Tedavinin sɩkɩ bir doktor kontrolü altɩnda gerçekleştirilmesi
gereklidir ve bunun böğle yapɩlmasɩ doğrudur.
Şunlarɩ devam ettirmeniz mecburidir
• İlacɩ kesin olarak doktorunuzun talimatɩna göre alɩnɩz. İlacɩn dozunu, hiç bir zaman bayan /
bay doktorunuzla konuşmadan değiştirmeyiniz.
• Bu ilacɩ kullanmadan önce, prospektüsünü itina ile okuyunuz.
• Belirli gɩda maddelerine veya ilaca karşɩ alerjik reaksiyon gösteriyorsanɩz, bunu bayan /
bay doktorunuza bildiriniz. Bu çok önemli olabilir.
• Sorularɩnɩz var mɩ? Anlaşɩlmɩyan bir şey var mɩ? Bunu bayan / bay doktorunuz size
açɩklɩyacaktɩr.
• Yan etkiler hissediyor musunuz? Rahatsɩz edici, beklenmedik veya alɩşɩlmamɩş bir durum
ortaya çɩktɩ mɩ? Bayan / Bay doktorunuza baş vurunuz.
• Hangi diğer ilaçlarɩ, doktor talimatɩna veya kendi kararɩnɩza göre, arasɩra veya devamlɩ
kullandɩğɩnɩzɩ bayan / bay doktorunuza bildiriniz.
• Liderma®´nɩn depresif sɩkɩntɩlarla ve psişik rahatsɩzlɩklarla ilişkisi olduğu öne sürülmektedir.
Üzüntülü olmak, zevksizlik, uyuma rahatsɩzlɩklarɩ, iştahɩnɩzdaki ve vücut ağɩrlɩğɩnɩzdaki
değişiklikler, konsantrasyon zorluklarɩ veya diğer başka değişik durumlarɩn farkɩna
varɩrsanɩz, derhal bayan / bay doktorunuza baş vurunuz.
Prospektüsü saklayɩnɩz, belki sonradan bunu tekrar okumaya ihtiyacɩnɩz
olabilir.
Şunlarɩn yapɩlmasɩ kati olarak yasaktɩr
• Liderma®´nɩn reçetesi sizin için özel olarak yazɩlmɩştɩr ve hiç bir durumda başka bir kişiye
verilmesi izin verilmemektedir. Bu kişide, aynen sizde olan hastalɩk belirtilerinin
bulunmasɩnda dahi, bu ilaç büyük ölçüde zarar verebilir.
• Liderma®-Kapsüllerinin hamile bir kadɩna veya doğum yapabilecek yaşta olan bir kadɩna
verilmesi halinde, bu henüz doğmamɩş olan bir çocukta ağɩr zararlara yol açabilir.
• Kan vermek yasaktɩr! Bütün tedavi esnasɩnda ve Liderma® ile olan tedavi bittikten bir ay
sonra, kan vermeniz yasaktɩr. Verilen kandaki Liderma®´nɩn ɩcerdiği etki maddelerinin, bu
kan ile birlikte hamile kadɩnlar tarafɩndan alɩnmasɩ halinde, çok ağɩr doğuştan olan
anomalilere – eli yüzü düzgün olamayan – yol açabilir.
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LIDERMA® hakkɩnda genel talimatlar

Liderma®-Kapsüllerini nasɩl kullanmalɩsɩnɩz?
• Her gün almanɩz gereken kapsül miktarɩ için, bayan / bay doktorunuz karar
verecektir. Kesin olarak bu talimatlara uyunuz ve sizin için yazɩlan dozu doktorunuza
danɩşmadan değiştirmeyiniz.
Bir dozun alɩnmasɩnɩ unuttunuz mu? Gelecek sefer iki misli daha fazla kapsül almayɩnɩz,
bilakis tedaviye hiç bir şey olamamɩş gibi devam ediniz.
• Kapsüller tam olarak bir yemek esnasɩnda bir sɩvɩ ile yutulur.
Kapsüllerin çiğnenmemesi gereklidir.
• Liderma®´nɩn itina ile saklanmasɩ gereklidir. Kapsüller orjinal ambalajɩnda kalmalɩ ve
etki kaybɩnɩ önlemek için, sɩcaktan, ɩşɩktan ve rutubetten korunmalɩdɩr.
• Liderma®´nɩn kesinlikle çocuklarɩn ve izinsiz olan kişilerin ulaşamayacaklarɩ
yerlerde saklanmasɩ mecburidir.
• Kapsüller, sadece kutunun üzerinde yazɩlɩ olan son kullanɩş tarihine kadar
kullanɩlmalɩdɩr.
• Sizin artɩk tedaviniz için kullanmadɩğɩnɩz, açɩlmɩş Liderma® ambalajɩnɩ branşa uygun olarak
çöpe atɩlmasɩ için, eczanenize veya bayan / bay doktorunuza geri veriniz. Kullanɩlmɩş
bir kutuyu hiç bir durumda evinizdeki ecza kutusunda saklamayɩnɩz ve başka birisine
vermeyiniz.
Sorularɩnɩz için lütfen bayan / bay doktorunuza baş vurunuz.
Liderma-Kapsülleri şu şekildedirler
Liderma® 10 mg

Liderma® 20 mg (Orjinal büyüklük)
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Akne bir cilt hastalɩğɩdɩr

Akne bir cilt hastalɩğɩdɩr, doğrusu erkeklerin ve kadɩnlarɩn geçlik döneminde, ama yetişkinlerde
de görülebilen, yağ bezelerinin hastalanmasɩdɩr. Erkeklerde genel olarak kadɩnlara kɩyasla daha
ağɩr akne çeşitlerine rastlanmaktadɩr.
Çok vahim olan akne genel olarak yüzde ve sɩk sɩk da vücutta (göğüs ve sɩrt) yayɩlɩlɩr. Akne
şiddetli iltihaplanma, bazen de cerahatli cild değişiklikleriyle kendisini gösterir. Bunlar
iyileşmelerinden sonra, ekseriyetle düzensiz bir şekilde büyük yara izleri bɩrakɩrlar.
Akne nasɩl oluşur?
Akne cildin yağ ifraz eden cilt bünyesinde, yağ bezelerinde, ortaya çɩkar. Her kɩl kökünde, bir
veya daha fazla yağ bezesi vardɩr. Bu yağ bezeleri yağlɩ bir madde olan sebumu ifraz ederler.
Sebum kɩl istikametinde cildin üst yüzeyine varɩr.
Aknede – özellikle yüz, göğüs ve sɩrtta olamak üzere – yağ bezeleri büyürler ve ihtiyaçtan daha
fazla yağ ifraz ederler.
Ağɩr olan aknede sebum beze içerisinde toplanɩr. Buna ek olarak kɩl ve yağ bezesi kanalɩ aşɩrɩ
derecede sertleşir ve sebum burda ölen cilt hücreleri (sertleşmiş) ile karɩşɩr. Bu yağ ve ölü hücrelerden oluşan bileşim engelsiz bir şekilde akamaz, burada birikir ve bir tɩpa oluşturur. Sonunda
bu tɩpa cildin üst yüzeyindeki tabakayɩ deler ve cilt içinde iltihaplɩ, sancɩyan bir noktacɩk
(kabarcɩk, sivilce) meydana gelir.

Üst deri
Orta deri
Yağ bezesi

İltihaplanmış
doku

Orta derideki
çatlama
Cerahat

Normal saç kökü çıkışı

Alt deri dokusu

Kötü beslenme, kir ve yağlɩ cilt akneye sebep olmaz.
Akneyi kötüleştiren faktörler
• psişik ve bedensel stres
• yorgunluk
• kosmetik ürünler
• ilaçlardɩr (iyod ve brom ihtiva eden preparatlar)
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Liderma® nasɩl etki eder?

Liderma® ´nɩn etki maddesi, A vitaminine yakɩnlɩğɩ olan bir maddedir ve A vitaminine benzer bir
etki gösterir. A vitamini vücuda besin maddeleri yoluyla alɩnɩr ve büyüme, çoğalma, görme hadiseleri gibi hayati önemi olan olaylarda önemli bir rol oynar. A vitamini cildin yapɩsɩ ve cildin
normal foksiyonlarɩnɩn gerçekleşmesi için vazgeçilmezdir. Bazɩ A vitaminine benzeyen ilaçlar,
başarɩ ile cilt üzerinde yapɩlan akne tedavisinde kullanɩlmaktadɩr.
Sadece ağɩr olan aknede Liderma® kapsül olarak uzun bir zaman sürecinde alɩnɩr. Birkaç haftadan veya aydan sonra Liderma® kabarcɩk, sivilce ve noktacɩklarɩ yok eder. Cilt kendi eski normal görünüşüne kavuşur. Bunun dɩşɩnda Liderma® ağɩr aknenin beraberinde getidiği cilt ve saçlar üzerindeki yağ ifrazɩnɩ azaltɩr.
Liderma®
•
•
•
•
•

yağ üretimini azaltɩr
saç-yağ bezesi kanalɩnɩn aşɩrɩ derecedeki sertleşmesini önler
yağ bezelerini küçültür
iltihaplanmalarɩ dudurur
bakterilerin yerleşimlerini azaltɩr (Propionibacterium acnes)

Liderma® ne zaman kullanɩlmalɩdɩr?
Liderma® sadece yara izine yol açan, ağɩr akne ve akne şekillerinde kullanɩlɩr.
Böğle ağɩr olarak seyreden cilt hastalɩklarɩnda diğer tedaviler çoğu zaman etkisiz kalɩrlar.
Liderma® geçlerin ergenlik döneminde ortaya çɩkan ve daha hafif seyreden aknenin tedavisi için
uygun değildir.
Bu cildin ağɩr bir hastalɩğɩ olduğundan, tedavisi uzman hekimin sahasɩna aittir. Liderma® için
gerekli olan önlemler, tedavinin doktor kontrolü altɩnda gerçekleşmesini gerektirmektedir.
Siz doğum yapabilecek bir yaşta mɩsɩnɩz? O taktirde siz bayan / bay doktorunuzla beraber
Liderma®´nɩn alɩnɩp alɩnmɩyacağɩ hakkɩnda karar vermeniz gereklidir.
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DİKKAT: Hamilelik yasak

Doğum kontrolü kadɩnda mutlaka gereklidir / vazgeçilmezdir
Liderma® teratojendir, bu embryoya zarar verici anlamɩna gelir. Şayet hamile iseniz, Liderma®
daha doğmamɩş çocuğunuzda en ağɩr anomalilere – eli yüzü düzgün olamayan –
yol açabilir. Aynɩ zamanda erken doğum rizikosu yüksektir.
Liderma®´nɩn doz yüksekliği ve ilaç alma süresi burada hiç bir rol oynamamaktadɩr. Bu, küçük
dozda ve çok kɩsa bir zaman süresinde kullanɩlsa dahi, daha doğmamɩş çocukta ağɩr anomalilere – eli yüzü düzgün olamayan – yol açabilir.
Bu sebepten sizin şu talimatlara kesinlikle uymanɩz gereklidir
• Şayet hamile iseniz veya tedavi esnasɩnda hamile olmak istiyorsanɩz, Liderma®´nɩn
alɩnmasɩna izin verilmemektedir.
• Liderma®´nɩn ilk alɩnmasɩndan önceki 11 gün içerisinde bir hamilelik testi yapmanɩz
(kan- veya idrar tahlili) mecburidir, bu sizin Liderma® ´yɩ almaya başlamadan önce hamile
olmadɩğɩnɩzɩ ispatlar. Bayan / Bay doktorunuz Liderma® ile tedavi esnasɩnda yeniden tekrar
bir hamilelik testi yapɩlmasɩna karar verebilir.
• Liderma® alɩnmasɩ için adet döngünüzün 2. veya 3. gününe kadar beklemeniz mecburidir.
• Etkili bir doğum kontrolünü hiç ara vermeden kullanmanɩz mecburidir.
– en azɩndan tedavi başlangɩcɩndan 1 ay önce
– tedavi esnasɩnda ve
– tedavinin bitmesinden 1 ay sonra
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DİKKAT: Hamilelik yasak

Gebelikten korunma kadɩnda mutlaka gereklidir /vazgeçilmezdir
Bunu her kadɩnɩn yapmasɩ mecburidir
• Sizin için en uygun olan doğum kontrol yöntemi hakkɩnda bayan / bay doktorunuza
danɩşɩnɩz. Size bu informasyon broşürü ile birlikte verilmiş olan doğum kontrolü
konusundaki broşürü de okuyunuz.
• Liderma® ile yapɩlan tedaviden 1 ay önce etkili bir doğum kontrolüne başlayɩnɩz. Liderma®
tedavisinin bitmesinden 1 ay sonra doğum kontrolüne ara vermeden devam ediniz.
• Bunun için 2 etkili doğum kontrol yönteminin kombine edilmesi gereklidir. Bu konuyu bayan /
bay doktorunuzla konuşunuz.
• Devamlɩ etkili olan bir korunma kullanɩnɩz. Bu şayet kendinizin hamile
olmayacağɩna inanɩyorsanɩz da geçerlidir (rahimin ameliyat ile alɩnmasɩ haricinde).
• Etkili doğum kontrol yöntemleri de tesirsiz kalabilirler. Bu sebepten sizin
devamlɩ iki yöntem kullanmanɩz gereklidir.
Hamile olduğunuzu tespit ettiğinizde veya adetinizin beklenmedik bir şekilde uzun süre
gelmemesinde Liderma® ile olan tedaviyi derhal sona erdiriniz.
Hamileliğin devam ettirilmesinin doğru olup olmadɩğɩ konusunda derhal bayan / bay
doktorunuza baş vurunuz.
• Liderma® ile birlikte bir hamilelik yasaktɩr!

Doğum kontrol hapɩ ve mini hap
Alçak dozda kullanɩlan projestatif preparatlarɩn (mini hap olarak adlandɩrɩlɩrlar) tesiri Liderma®
ile etkilenebilir. Bu sebepten hamilelikten korunulmasɩ için saf olan projestatif preparatlarɩn
(östrojensiz kontrazeptif) kullanɩlmamasɩ gereklidir.
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Tedaviye başlamadan önce

Tedaviye başlamadan önce ve Liderma® ile yapɩlan tedavi sürecinde kan tahlilleri gereklidir.
Bununla sizin bünyenizin Liderma® ´ya karşɩ bir reaksiyon gösterdiği tespit edilecektir.
Aşağɩda adɩ verilen hastalɩklarda Liderma®´nɩn kullanɩlmamasɩ gereklidir:
• ağɩr karaciyer hastalɩklarɩnda
• kandaki yüksek yağ değerlerinde
• Liderma®´nɩn bir maddesine karşɩ olan bir hassasiyette
• kanɩtlanmɩş olan diyabette (şeker hastalɩğɩ)
Siz veya sizin ailenizin fertleri aşağɩda adɩ verilen hastalɩklardan birine yakalanmɩş
veya rahatsɩzlɩk çekmişse, bunu bayan / bay doktorunuza bildiriniz
• diyabet (şeker hastalɩğɩ)
• karaciyer hastalɩklarɩ
• kalp hastalɩklarɩ
• depresyonlar
Liderma® A vitaminine çok yakɩn bir benzerliği vardɩr. Vitamin preparatlarɩndan veya
A vitamini ihtiva eden kuvvetlendiricilerden vazgeçiniz. A vitamini Liderma®´nɩn
birkaç istenilmeyen yan tesirlerini kuvvetlendirebilir.
Vitaminleri veya kuvvetlendirici maddeleri kulanmak istiyorsanɩz, bunu mutlaka bayan / bay
doktorunuza danɩşɩnɩz.
Başka ilaçlar alɩyormusunuz?
Hangi başka ilaçlarɩ, doktor talimatɩyla veya kendi kararɩnɩzla, arasɩra veya devamlɩ olarak kullandɩğɩnɩzɩ bayan / bay doktorunuza bildiriniz.
Dikkat: Hamilelik yasak
Liderma® ile tedaviye başlamadan önce, tedaviyi ayrɩntɩlɩ olarak bayan / bay doktorunuzla
konuşmanɩz gereklidir. Aynɩ suretle hastalar için ön görülen muvafakat açɩklamasɩnɩ
imzalamanɩz mecburidir (ilaveye bakɩnɩz).
Liderma® tedavisine ne zaman başlɩyorsunuz?
• Hamile olamadɩğɩnɩzɩ şüphesiz ve kesin olarak biliyorsanɩz
• Tedaviye başlamadan bir ay önce, etkili bir doğum kontrolüne başlamɩşsanɩz
• Liderma®´yɩ almaya başlamadan 11 gün önce, hamile olmadɩğɩnɩzɩ ispatlayan bir
hamilelik testi yapmɩşsanɩz
• Gelecek olan adet döngünüzde 2. veya 3. güne kadar beklemişseniz
Hamile olmadɩğɩnɩzɩn kesin olarak bilinmemesi halinde, hiç bir durumda
Liderma® tedavisine başlayamazsɩnɩz. Emziren annelerin Liderma® almalarɩ
müsadeli değildir.
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Teadavi esnasɩnda

• Liderma® reçetesi sizin için özel olarak yazɩlacaktɩr. Liderma®´nɩn verilmesindeki
sebepler hastadan hastaya çok çeşitli olabilirler. Bu sebepten Liderma®´yɩ başka birisine
veremezsiniz.
• kişisel dozun tespiti
Almanɩz gerekli olan kapsüllerin sayɩsɩ, sizin için özel olarak tespit edilmiştir. Burada
mutlaka bayan / bay doktorunuzun ön gördüğü doza riayet ediniz.
• Tedavi esnasɩnda bayan / bay doktorunuz sizin için önerilen dozu değiştirebilir. Yeni ön
görülen talimata uyunuz.
• Sorularɩnɩz varsa lütfen bayan / bay doktorunuza baş vurunuz.
Kullanma talimatlarɩ
• Liderma® kapsüllerini yemek esnasɩnda sɩvɩ ile alɩnɩr.
Kapsüllerin çiğnenilmemesi gereklidir.
• Bir dozun alɩnmasɩnɩ unuttunuz mu? Gelecek sefer iki misli fazla kapsül almayɩnɩz,
bilakis tedaviye hiç bir şey olamamɩş gibi devam ediniz.
Liderma®´nɩn saklanmasɩ
• Liderma®´nɩn itina ile saklanmasɩ gereklidir. Kapsüller orjinal ambalajɩnda kalmalɩ
ve etki kaybɩnɩ önlemek için, sɩcaktan, ɩşɩktan ve rutubetten korunmalɩdɩr.
Liderma®´yɩ güneşte, kaloriferin üzerinde olan pencere kenarɩnda bɩrakmayɩnɩz.
• Liderma®´nɩn kesinlikle çocuklarɩn ve izinsiz olan kişilerin ulaşamayacaklarɩ
yerlerde saklanmasɩ mecburidir.
• Kapsüller, sadece kutunun üzerinde yazɩlɩ olan son kullanɩş tarihine kadar
kullanɩlmalɩdɩr.
Dikkat: Hamilelik yasak
Liderma® ile tedavi sürecinde etkili bir doğum kontrolüne devam etmeniz gereklidir.
Devamlɩ olarak kontrollere gidilmesi ve bayan / bay doktorunuzun talimatlarɩna göre bir
hamilelik testinin yaptɩrɩlmasɩ tavsiye edilmektedir.
Adetinizin beklenmedik bir şekilde uzun süre gelmemesi halinde, Liderma®´yɩ
almayɩ derhal bɩrakɩnɩz ve bayan / bay doktorunuza haber veriniz.
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Yan etkiler

Liderma® ile hangi yan etkiler ortaya çɩkabilirler?
Öncelikle tedavinin başlangɩcɩnda sɩk sɩk, duruma bağlɩ olarak dudaklarda, ağɩzda ve burunda
belirli bir kurumaya ve de yüzde kɩzarɩklɩklara ve göz kɩzarɩklarɩna rastlananɩr. «Gözlerdeki kuruma» hissi Liderma®´nɩn bɩrakɩlmasɩndan sonraki süreçte aylarca kalabilir. Ender durumlarda
güneş ɩşɩğɩna karşɩ hassas olarak reaksiyon gösterebilirsiniz. Bazen ciltte kaşɩnma ve terleme
görülebilir. Bayan / Bay doktorunuz size bu istenmeyen yan etkilerin nasɩl hafifletebileceğiniz
hakkɩnda bilgi verecektir; bu tesirler zararsɩzdɩr ve doktor tarafɩndan ön görülen önlemlerin yerine getirilmesi halinde, tekrar kayɩp olacaklardɩr.
Tedavinin başlangɩcɩnda bazɩ durumlarda aknenin geçici olarak daha da kötüleştiği görülebilir.
Bununla beraber, bu normal bir olaydɩr. Bu durum, sizi yazɩlan dozu kendi düşüncenize göre
değiştirmeye teşvik etmemelidir.
Tedavi sürecinde değişik derecelerde saç dökülmesine rastlanabilir. Liderma®´nɩn alɩnmasɩnɩn
bɩrakɩlmasɩndan birkaç ay sonra, ekseriyetle bütün durumlada saçlar tekrar çɩkacağɩndan, bu
yan tesirlerin sizi fazla telaşa düşürmemesi gereklidir. İstisna durumlarda, tedaviden sonraki
uzun bir zaman sürecinde saçlar çɩkmamɩştɩr.
Liderma® ile yapɩlan tedavi sürecinde birkaç durumlarda geceleri görme kabiliyetinin azaldɩğɩ
görülmüştür. Bu sebepten, şayet geceleri araba kullanɩyorsanɩz veya bir makina ile çalɩşɩyorsanɩz, dikkatli olmanɩz önerilmektedir.
Eger şu belirtilerden biri ortaya çɩkarsa, en kɩsa zamanda bayan / bay doktorunuza haber veriniz:
• alɩşɩlmamɩş derecede kuvvetli veya uzun süre devam eden baş ağrɩsɩ
• görme bozukluklarɩ
• kas- ve eklem ağrɩlarɩ
• mide bulantɩsɩ
• kuvvetli mide ağrɩsɩ
• anusta olan kanamalar
• ishal veya
• cildin veya gözlerin sarɩ bir renk almasɩ ve / veya
• idrar renginin koyulaşmasɩ
Bu belirtiler sizin tedavinizde bir uyumu gerektirmektedir. Ender durumlarda astɩma benzer
belirtiler (nefes darlɩğɩ) görülmüştür.
Liderma®´nɩn intiharla ilgili düşüncelerle, intihara teşebbüsle ve intaharla birlikte olan depresif
bunalɩmla ilişkisi olduğu öne sürülmektedir. Bu yan tesirleri açɩklɩyan bir etki mekanizmasɩ bilinmemektedir. Kendinizde üzüntülü olmanɩn veya uyku rahatsɩzlɩğɩnɩn farkɩna varɩrsanɩz, derhal
bu durumu bayan / bay doktorunuzla konuşunuz.
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Tedaviden sonra

Siz çoğu diğer hastalarda oldugu gibi, cildinizin görünüşünün Liderma® tedavisinin bitirilmesinden sonra daha da iyileştiğinin farkɩna varacaksɩnɩz.
Çoğu yan tesirler, Liderma® tedavisinin bitirilmesinden birkaç gün (birkaç haftaya kadar)
sonra tamamen kaybolacaklardɩr. Şayet bu süreden, sonra halen bu yan etkileri tespit
ederseniz, bayan / bay doktorunuzla temasa geçiniz.
İstenilen sonuca ulaşabilmek için, Liderma® ile tedavi edilen birkaç hastada ikinci bir tedavi
dönemi gerekli olabilir. Bunun sizin için gerekli olmasɩ halinde, ikici tedavi, birinci tedavi döneminden 8 hafta sonra başlayacaktɩr.
Siz Liderma® ile tedaviyi bayan / bay doktorunuzun ön gördüğü şekilde yaparak bitirdiniz.
Halen fazla sayɩda kapsülünüz varsa, bunlarɩn branşa uygun olarak çöpe atɩlmasɩ için,
eczanenize veya bayan / bay doktorunuza geri veriniz.
Kullanɩlmɩş bir kutuyu hiç bir durumda evinizdeki ecza kutusunda saklamayɩnɩz ve başka birisine vermeyiniz.
Kan vermek yasaktɩr: Tedavinin bitirilmesinden bir ay sonrasɩna kadar sizin kan vermeniz
yasaktɩr.
Hamilelik yasak
Liderma® tedavisinin bitmesinden 1 ay sonra, ara vermeden hamilelikten
korunmaya devam ediniz.
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Notlar
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Muvafakat açɩklamasɩ

(Hasta için nüsha)

Benim için LIDERMA® ile ön görülen tedavi, bayan / bay doktorum tarafɩndan bana şahsen ayrɩntɩlɩ olarak
açɩklandɩ. Diğer başka bilgilerin yanɩnda bilhassa aşağɩdaki şu noktalar hakkɩnda bilgi edindim:
1. Ben hamileyken LIDERMA® ´yɩ kullanmamɩn veya tedavi sürecinde hamile olmak istememin yasak
olduğunu biliyorum. Aynɩ suretle, emziriyorsam LIDERMA® ´yɩ almam yasaktɩr.
2. Ben şu anda hamile değilim ve emzirmiyorum.
Aynɩ suretle, LIDERMA® ile tedavi sürecinde ve LIDERMA® ile olan tedaviden bir ay sonra hamile olmaya
niyetli değilim.
3. Hamilelik döneminde isotretinoin (LIDERMA® ´nɩn etkin maddesi) kullanan annelerin çocuklarɩnda ağɩr
anomalilerin – eli yüzü düzgün olmayan – görüldüğünü açɩklɩkla biliyorum. Bayan / bay doktorum
LIDERMA® ile yapɩlan tedavi sürecinde, hamileysem veya hamile olursam, bunun benim henüz
doğmamɩş çocuğumda üzerinde çok büyük bir zarar rizikosunu getireceği konusunda ikaz etti.
4. Etkili bir doğum kontrolünün,
– en azɩndan tedaviden 1 ay önceki süreçte,
– tedavinin devamɩndaki bütün zaman için ve de
– LIDERMA® ile yapɩlan tedaviden 1 ay sonraki süreçte
ara vermeden yapɩlmasɩnɩn mecbur olduğunu bayan / bay doktorum bana açɩkladɩ. İhtiyaten
birbirinden farklɩ olan iki güvenli hamilelikten korunma yönteminin kombine edilmesi gerekliydi.
5. LIDERMA® ile tedavinin başlamasɩndan önceki 11 gün içerisinde, hamile olmadɩğɩmɩn ispatlanmasɩ için,
kan veya idrar tahlili yoluyla bir hamilelik testi yapmamɩn mecburi olduğunu biliyorum. Ben LIDERMA®
almaya başlamadan önce, adet döngüsünün 2. veya 3. gününe kadar beklememin mecburi olduğunu
da biliyorum.
6. Hamilelikten korunma yönteminin görevini yapmamasɩnɩn getirdiği rizikolarɩ açɩk olarak biliyorum,
bu konuda bayan / bay doktorum beni bilgilendirdi.
7. Aşağɩda verilen şu durumlarda LIDERMA® kullanɩlmasɩnɩ durdurmamɩn ve derhal bayan /
bay doktoruma baş vurmamɩn mecburi olduğunu biliyorum:
– benim periyodum beklenmedik bir şekilde uzun süre gelmezse
– ben LIDERMA ile tedavi sürecinde hamile olursam
– ben LIDERMA ile tedavinin bitmesinden sonraki bir ay sürecinde hamile olursam.
8. Şayet ben hamile olursam, hamileliğin devam ettirilmesinin tavsiye edilip edilmeyeceği konusunda,
derhal bayan / bay doktorumla konuşmamɩn mecburi olduğunu biliyorum.
9. Bayan / bay doktorumdan almɩş olduğum, hastalar için LIDERMA® konusundaki broşürü dikkatle
okumamɩn mecburi olduğunu biliyorum. Ben bunu yaptɩm ve bütün diğer oluşan sorularɩ bayan /
bay doktorumla konuştum.
10. Ben imzam ile, bütün yukarɩda adɩ geçen noktalarɩn bana bayan / bay doktorum tarafɩndan
açɩklandɩğɩnɩ ve benim kati olarak bilgilendirildiğimi tastik ediyorum. Ben LIDERMA® ile tedavi sürecinde
ve tedavinin bitmesinden sonraki bir aylɩk zaman zarfɩnda, hamileliğin getireceği rizikolarɩ biliyorum.
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Yer

Soy adɩ

Adɩ

Doğum tarihi

Imza
(Yetişkin olmayanlarda: kanuni temsilcisi)

Declaration of informed consent

(Copy for the doctor)

The treatment with LIDERMA® proposed for me has been fully explained to me personally by my doctor.
Along with other information, I have taken particular note of the following points:
1. I know that I may not take LIDERMA® if I am pregnant or wish to get pregnant during treatment. Also,
I may not take LIDERMA® if I am breast feeding.
2. I am not pregnant or breast-feeding at the present time.
I also agree not to become pregnant during treatment with LIDERMA® and not to get pregnant for one
month after LIDERMA® treatment.
3. I understand that the children born to mothers who have taken isotretinoin (the active ingredient in
LIDERMA®) during pregnancy have had severe birth defects.
My doctor has warned me that there is a very high risk of severe damage to my unborn child if I am
pregnant or if I get pregnant during treatment with LIDERMA®.
4. My doctor has explained to me that I must always use effective birth control (contraception) without a
break
– for at least 1 month before starting treatment,
– during the entire period of treatment as well as
– for 1 month after the end of treatment with LIDERMA®
As an extra precaution I should use two reliable methods of contraception together.
5. I know that I must have a pregnancy test from a blood or urine sample, within 11 days before starting
treatment with LIDERMA®, to prove that I am not pregnant. I am also aware that I must wait until the
2nd or 3rd day of my next menstrual period before taking the first dose of LIDERMA®.
6. I fully understand the risks which are associated with the failure of birth control; my doctor has informed
me of these.
7. I know that I must stop taking LIDERMA® and contact my doctor immediately if
– my menstrual period is unexpectedly late
– I get pregnant during treatment with LIDERMA®
– I get pregnant during the month following the end of treatment with LIDERMA®.
8. If I do get pregnant, I know that I have to discuss with my doctor whether an abortion would be
advisable.
9. I know that I must read very carefully the Patient Information brochure about LIDERMA® which my doctor has given me. I have done this and discussed all my questions with my doctor.
10. I hereby confirm that all the above-mentioned points have been explained by my doctor and expressly
drawn to my attention. I am aware of the risks of pregnancy during treatment with LIDERMA® and for
one month after the end of treatment.
Place

Family name

Given name

Date of birth

Signature
(Minors: signature of parent/legal guardian)
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