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YÜKSEK KOMPRESYON BANDAJLARI

‹LAÇLI BANDAJLAR

Bu ürünler büyük varislerin, posttrombotik venöz yetersizli¤in, venöz bacak ülserlerinin ve ortalama boydaki kol
ve bacaklarda oluflan yayg›n ödemin tedavisinde gerek
duyulan ileri derecede bask›y› oluflturmak için kullan›l›r.
Bu bandajlar› kullanan kiflinin ürünlerin elastik özelliklerini bilmesi ve dikkatle aflamal› bask› sa¤lama tekni¤inde
deneyimli olmas› gerekir. Bu ürünlerin yanl›fl kullan›m›
eflit olmayan ve yetersiz bask› ya ya da tehlikeli düzeyde
bask›ya yol açabilir. Özellikle arteriyel hastal›k olan kol
ve bacaklarda bask›n›n yanl›fl kullan›m› sonucunda deri ve
dokularda (baz› vakalarda amputasyon gerektiren) fliddet li nekroz meydana geldi¤i bildirilmifltir; bu nedenle, distal
nab›zlar güçlü de¤ilse, kompresyon tedavisinden önce
Doppler testi yap›lmal›d›r.

Çinko macunlu bandaj bacak ülserlerinde standart tedavilerden biri olmay› sürdürmektedir ve bir haftaya kadar
yerinde kalabilir; genellikle venöz ülserlerin tedavisinde
kompresyon ile birlikte kullan›l›r.
Çinko macunlu bandajlar kronik egzema gibi kronik likenleflmifl deri hastal›klar›nda katran ya da ihtamol ile
birlikte de (etkisi daha hafif oldu¤undan ihtamol ye¤lenir)
kullan›l›r. Ayr›ca hafif egzemal› deri bozukluklar›nda
kalamin ile birlikte kullan›l›r (ancak kliokinolün eklenmesi duyarl› bireylerde iritasyona yol açabilir).

ÇOK YÜKSEK PERFORMANSLI
KOMPRESYON BANDAJLARI
Bu bandajlar yüksek kompresyon bandajlar›ndan bile daha fazla bas›nç uygulayabildi¤inden yukar›da belirtilen s›k› uyar›lar aynen geçerlidir. Kullan›mlar› en büyük ve en
fazla ödemli olan kol ve bacaklarla s›n›rl›d›r.

YAPIfiKAN BANDAJLAR
Elastik yap›flkan bandajlar varis tedavisinde bask› ve
kaburga ve klavikula k›r›klar›yla eklem yaralanmalar›nda
destek sa¤lamak için kullan›l›r. Ayr›ca venöz ülserlerin tedavisinde çinkolu bandajla birlikte kullan›lm›flt›r, ancak
duyarl› bireylerde deri reaksiyonlar›na yol açabilir ve iyileflme için yeterli bask›y› sa¤layamayabilir; bask›, di¤er
kompresyon bandajlar›n›n sa¤lad›¤› bask›dan anlaml› ölçüde daha düflüktür.

KOHES‹F BANDAJLAR
Kohesif bandajlar deriye de¤il kendilerine yap›fl›r ve s›radan elastik bandajlar›n yerinden oynayabilece¤i, yap›flkan bandajlar›n ise uygun olmad›¤› sporla ilgili kullan›l›fl
yerlerinde destek sa¤lamak amac›yla kullan›l›r. Ne var ki,
yüksek gerilim geliflen yerel alanlar›n eflitlenmesi nedeniyle bandaj›n sarmallar› aras›nda hareket kayb› olabilece¤inden ve buna ba¤l› turnike etkisi meydana gelebilece¤inden uygulan›rken dikkat edilmelidir. Arteriyel hastal›k
kuflkusu varsa kullan›lmamal›d›r.

CERRAH‹ YAPIfiKAN BANTLAR
(FLASTERLER)
Yap›flkan bantlar pansumanlar›n eklemler ve vücudun
oynak bölgelerinde yerinde kalmas›n› sa¤lamak için kullan›l›r. Özellikle kauçuk içerenler olmak üzere bu bantlar
duyarl› bireylerde iritasyona ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir; bu sorunun üstesinden gelebilmek için sentetik flasterler gelifltirilmifl, ancak bunlar da kimi zaman
reaksiyonlara yol açm›flt›r. Yap›flkan bantlar örtücü nitelikte olduklar›ndan deride maserasyona neden olabilir.
Turnike etkisi yaratmamak için bu bantlar› gerilim alt›nda uygulamamak gerekir. Eklemler üzerine uygulanacaklarsa, bezin maksimum uzama alan›n›n kol ya da baca¤›n
hareketi yönünde olmas›n› sa¤layacak flekilde yönlendirilmeleri önem tafl›r.

YAPIfiKAN PANSUMANLAR
Yap›flkan pansumanlar (‘ada pansumanlar’ olarak da adland›r›l›r) yaln›zca küçük yaralarda s›n›rl› bir role sahiptir.
Antiseptik eklenmesi yarar sa¤lamaz ve duyarl› bireylerde
deride iritasyona yol açabilir.

KAPATICI PANSUMANLAR
Deri kapat›c› fleritler ufak kesik ve laserasyonlarda dikifl
yerine kullan›l›r.

Elastik çoraplar

Hastan›n elastik çorap alabilmesi için doktorun miktar›
(tek ya da çift), ürünü (aksesuarlar dahil) ve bask› s›n›f›n›
(I, II ya da III) belirtmesi gerekir.

Ek 8: Eczanede ‹laç Verilirken Eklenecek
Uyarma ve Ayd›nlatma Etiketleri
Bu bölümde, eczac›lar›n hastalara orijinal ambalajlar›
d›fl›nda ilaç vermeleri gereken durumda eklenmesi
tavsiye edilen uyarma ve ayd›nlatma etiketleri yer almaktad›r. Ayr›ca gerekti¤i zaman hastalara bilgi verilmesi Türkiye dahil her ülkede eczac›lar›n ola¤an bir
ifllevi olmakla birlikte, bunun afla¤›da sözü edilen eti ketler kullan›larak yap›lmas› geliflmifl ülkeler d›fl›nda
ola¤an de¤ildir. Türkiye’de de yap›lmaz. Bu bölüm
eczac›lara söz konusu uygulama hakk›nda genel bir
bilgi vermek amac›yla konulmufltur.
Yap›lacak uyarma ve ayd›nlatma, her bir hastan›n
yafl›, deneyimi, geçmifli ve anlay›fl›na göre farkl› olmal›d›r. Eczac› hastan›n ilac› nas›l alaca¤›n› ya da
kullanaca¤›n› ve do¤ru doz program›n› nas›l izleyece¤ini anlay›p anlamad›¤›n› kontrol etmelidir. ‹lac›n tafl›t sürme ya da hastan›n ifli üzerindeki etkileri, kaç›n›lmas› gereken yiyecek ya da ilaçlar ve bir doz atland›¤›nda ne yap›lmas› gerekti¤i de aç›klanmal›d›r. ‹lac›n giysileri ya da cildi lekeleme olas›l›¤› gibi di¤er
konulara da de¤inilmelidir.
Baz› preparatlarda, kullan›m yönteminin ya da zaman›n›n s›rad›fl› olmas› ya da s›kça kullan›lan bir yiyecek ya da evlerdeki halk ilaçlar› ile etkileflim yapabilmesi nedeniyle özel bilgi verilmesi gerekebilir; bu
durum gerekti¤inde belirtilmelidir.
OR‹J‹NAL AMBALAJLAR. Art›k pek çok preparat, hastaya yönelik kullan›m bilgileri ya da prospektüsüyle
birlikte orijinal kapal› ambalaj›nda sat›lmaktad›r. Bu
etiket ya da prospektüslerin gizlenmemesi ya da paketten ç›kar›lmamas› gerekir. Orijinal ambalajda hasta için buna benzer bir bilgi oldu¤u biliniyorsa prepa rata afla¤›daki etiketler eklenmez. Ancak, Etiket 10
uygun oldu¤u yerde kullan›labilir. Göz damlalar›, göz
merhemleri, inhalatörler ve süpozituarlar gibi preparatlar›n kullan›m›na iliflkin bilgi veren broflürler çeflitli kaynaklardan sa¤lanabilir.
ET‹KETLER‹N KAPSAMI. Genel olarak enjeksiyonlar
bir sa¤l›k personeli ya da yeterince bilgi sahibi olan
bir hasta taraf›ndan uygulanaca¤›ndan, enjeksiyonluk
preparatlar için etiket tavsiye edilmez. Etiketler yeterince kapsaml› de¤ildir, yeni ilaçlar›n ve etiketi olmayan ilaçlar›n etiketlenmesinde eczac›lar›n mesleki
inisyatifini kullanmas› tavsiye edilir.
Çok çeflitli antasitlerin uygulanmas›nda her biri için
etiketleme önerisi sunulmam›flt›r. ‹lac› yazan hekim
kullan›ma iliflkin talimat yazmad›ysa ve hasta ilac› nas›l kullanaca¤›na iliflkin sözlü de olsa bilgi alamad›ysa, bu formülerde ‘Doz’ bafll›¤› alt›nda sunulan talimat, etiket üzerinde de kullan›lmal›d›r.
Eczac›lar ilaçlar› geleneksel olarak, reçetede yaz›l›
talimata ek olarak, çeflitli ifadelerle etiketlerler ya da
ilac›n kutusu üzerine yazarak uyarma ve ayd›nlatma
yaparlar. Bu etiketlerden baz›lar› flu flekildedir: ‘fiifleyi çalkalay›n›z’, ‘Yaln›z d›fl kullan›m için’, ‘Serin bir

yerde saklay›n›z’, ‘Aç›ld›ktan …… gün sonra at›lmal›d›r’ ve ‘……. tarihinden sonra kullan›lmamal›d›r’;
bunlar, özellikle antibiyotikler, suland›r›lacak s›v› ve
topikal preparatlar ve göz damlalar› için geçerlidir. Bu
bölümde yer almasa bile, uygun olan durumlarda bu
etiketlerin kullan›lmas› gerekir. D›flar›dan kullan›lan
s›v› preparatlarda ‘Yaln›z d›fl kullan›m için’, sat›lan
bütün ilaçlar›n üzerinde ise ‘Çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yerde saklay›n›z’ etiketinin bulunmas› yerinde
bir uygulamad›r.
Hastalar genellikle standart tabletleri su ya da baflka
bir s›v›yla al›r, bunun ayr› bir etikette belirtilmesi gerekli de¤ildir.
Her preparat için kullan›lacak etiket ya da etiketler
eldeki bilginin dikkatle de¤erlendirilmesinden sonra
tavsiye edilmifltir. Bununla birlikte, baz› vakalarda bu
bilginin tamam olmayabilece¤i ya da yoruma aç›k
olabilece¤i de bilinmelidir.

Tavsiye edilen etiketler
1-19 ve 28-32 numaral› etiketlerdeki ifadeler ayr›
uyar›lar olarak verilebilir. 20-27 numaral› etiketlerdeki ifadeler doz ya da uygulama talimat›n›n uygun bir
yerine dahil edilebilir. Orijinal metindeki 20 numaral› etiket ç›kart›lm›flt›r.
‹lac›n prospektüsünden ayr› etiketler kullan›lacaksa
ifadenin hiç de¤ifltirilmemesi tavsiye edilir. Bilgisayar gereksinimlerine uyacak flekilde de¤ifliklikler yap›lacaksa, orijinal ifadenin anlam›n› yitirmemesine
dikkat edilmelidir.
(1) Uyar›. Uyufluklu¤a neden olabilir
Antihistaminik içeren çocuk preparatlar›nda ya da
çocuklara verilen ve tafl›t sürme ya da alkolle ilgili 2
numaral› etiketteki uyar›lar›n uygun olmayaca¤› preparatlarda kullan›lmal›d›r.
(2) Uyar›. Uyufluklu¤a neden olabilir.
Uyuflukluk meydana geldiyse tafl›t sürülmemeli,
makine kullan›lmamal›d›r. Alkollü içki al›nmama l›d›r
Uyufluklu¤a neden olabilen, bu nedenle tafl›t sürme
ve tehlikeli makine kullanma yetene¤ini olumsuz etkileyen eriflkin preparatlar›nda kullan›lmal›d›r ; çocuklar için 1 numaral› etiket daha uygundur. Alkollü
içki ya da madde etkisi alt›nda tafl›t sürmek bir suçtur.
Bu preparatlar›n baz›lar› yaln›zca tedavinin ilk birkaç gününde, baz›lar› ise daha yüksek dozlarda uyufluklu¤a neden olur.
Bu durumlarda hastaya bu tavsiyenin etkiler geçene
kadar geçerli oldu¤u belirtilmelidir. Bununla birlikte,
bu preparatlar›n ço¤u reaksiyon zaman›n› yavafllat›p
zihinsel konsantrasyon kayb›na yol açarak uyufluklu¤a benzer bir etki yarat›r.
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MSS depresanlar›n›n etkisi alkolle artt›¤›ndan alkollü içki kullan›lmamas› tavsiye edilir. Ne var ki, kesin yasaklama baz› hastalar›n ilac› kullanmamas›na
yol açacakt›r. Bu nedenle, özellikle alkolün etkilerini
zaten tolere ettiklerini düflünen hastalarda, eczac› hastaya riski anlatmal›, tedaviye uyumu teflvik etmelidir
(ayr›ca bkz. 3 numaral› etiket). Epilepsili hastalar›n tafl›t sürmeye iliflkin sorular› hastan›n doktoruna iletilmelidir.
Uyufluklu¤a ba¤l› olmayan ancak hastan›n tafl›t sürmesini ya da makine kullanmas›n› etkileyebilen yan
etkiler aras›nda bulan›k görme, sersemlik ve bulant›
bulunur. Genel olarak, bu vakalar için özel bir etiket
tavsiye edilmez, ancak hastaya bu konuda uygun bilgi verilmelidir.
(3) Uyar›. Uyufluklu¤a neden olabilir. Uyuflukluk
meydana geldiyse tafl›t sürülmemeli, makine
kullan›lmamal›d›r
Monoamin oksidaz inhibitörleri içeren preparatlarda
kullan›lmal›d›r; alkol ve alkolü al›nm›fl (düflük alkol
düzeyli) içeceklerin kullan›lmamas›na iliflkin uyar›
prospektüste yer alm›fl olmal›d›r.
Ayr›ca, alkolün söz konusu olmad›¤› durumlarda 2
numaral› etiket için oldu¤u gibi kullan›lmal›d›r.

(8) Bu ilac› doktor önerisi olmadan kesmeyiniz
Hasta herhangi bir yarar oldu¤unu fark etmese de
uzun süre al›nmas› gereken ilaçlar› (örn. antitüberkü loz ilaçlar) içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r.
Ayr›ca kesilmesiyle özel bir tehlikenin ortaya ç›kabilece¤i preparatlarda da (örn. hipertansiyon için klonidin) kullan›lmal›d›r. Kortikosteroidler için 10 numaral› etiket (afla¤›ya bak›n›z) daha uygundur.
(9) Düzenli aral›klarla al›n›z. Baflka bir talimat
verilmediyse önerilen kürü tamamlay›n›z
Nüks insidans› ya da baflar›s›z tedavi olas›l›¤›n› azalt mak amac›yla bir tedavi kürünün tamamlanmas› ge reken preparatlarda kullan›lmal›d›r .
Bu preparatlar a¤›zdan al›nan antimikrobiyal ilaçlard›r. Bazen baz›lar›n›n fliddetli yan etkileri (örn.
klindamisin uygulanan hastalarda ishal) ortaya ç›kabilir; bu durumlarda hastan›n hemen tedaviyi kesmesi
ve doktoruna dan›flmas› gerekebilir.

(10) Uyar›. Bu ilaçlarla birlikte size verilen bas›l›
talimata uyunuz
Özellikle antikoagülanlar, lityum ve oral kortikoste roidler içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r . Hastaya
uygun tedavi kart› verilmeli, gerekli aç›klamalar yap›lmal›d›r.
(4) Uyar›. Alkollü içki kullan›lmamal›d›r
Bu etiket hastaya talimatlar›n verilmesi gereken diAlkol al›n›rsa s›cak basmas› gibi bir reaksiyonun gö - ¤er preparatlarda da, bunu hat›rlatmak amac›yla kulrülebilece¤i preparatlarda (örn. metronidazol ve lan›labilir.
klorpropamid) kullan›lmal›d›r. Alkol baz› oral antidiyabetik ilaçlar›n neden oldu¤u hipoglisemiyi de art›- (11) Cildin do¤rudan günefl ›fl›¤› ya da ultraviyole
rabilirse de, bunun için uyarma etiketinin rutin olarak lambalar›na maruz kalmamas› gerekir
kullan›lmas› gerekli görülmemektedir.
Hasta ultraviyole ›fl›nlar›na maruz kal›rsa fototoksik
ya da fotoalerjik reaksiyonlara neden olabilecek pre (5) Sindirim bozuklu¤u ilaçlar› bu ilaçla ayn›
paratlarda kullan›lmal›d›r . Belirtilenler (örn. fenotizamanda al›nmamal›d›r
azinler ve sülfonamidler) d›fl›nda kalan pek çok ilaç
Mide asidine karfl› kaplanm›fl preparatlarda (örn. en- ancak ender olarak duyarl› hastalarda reaksiyonlara
terik kapl› tabletler) 24 numaral› etiketle birlikte kulla- neden olur. Özellikle ultraviyole lambalar›ndan kayn›lmal›d›r. Bunun nedeni alkali pH’de kaplama mad- naklanan yüksek fliddette ultraviyole ›fl›nlar›na maruz
desinin gere¤inden önce çözünmesini engellemektir.
kalmak reaksiyonlara yol açabilir.
Bu etiket ayr›ca ketokonazol gibi, emilimin antasit lerden önemli ölçüde etkilendi¤i ilaçlar için de kulla- (12) Bu ilac› kullan›rken asetilsalisilik asit içeren
n›l›r; tavsiye edilen ilaç almama süresi 2-4 saattir.
herhangi bir fley kullanmay›n›z
Probenesit ve sülfinpirazon gibi asetilsalisilik asit tara (6) Demir preparatlar› ve sindirim bozuklu¤u
f›ndan etkisi azalt›lan preparatlarda kullan›lmal›d›r.
ilaçlar› bu ilaçla ayn› zamanda al›nmamal›d›r
Antikoagülanlarda 10 numaral› etiket daha uygun
Siprofloksasin, tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin ve olaca¤›ndan, 12 numaral› etiket kullan›lmamal›d›r.
penisilamin içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r . Bu
ilaçlar demir ve kalsiyum iyonlar›n› ba¤lar ve demir- (13) Kullanmadan önce suda eritin ya da suyla
le ya da kalsiyum içeren antasitlerle birlikte verildi- kar›flt›r›n
¤inde daha az emilirler. Birbiriyle uyuflmayan bu pre- Kullan›lmadan önce suda çözülmesi (örn. eriyen tab paratlar gerekirse iki saat arayla verilebilir.
letler) ya da suyla kar›flt›r›lmas› (örn. tozlar, granüller) gereken preparatlarda kullan›lmal›d›r. Baz› du(7) Süt, demir preparatlar› ya da sindirim bozuk
- rumlarda meyve suyu ya da süt gibi baflka s›v›lar da
lu¤u ilaçlar› bu ilaçla ayn› zamanda al›nmamal›d›r
kullan›labilir.
Demir, kalsiyum ve magnezyum ba¤layan tetrasiklinleri içeren ve bu nedenle daha az emilen preparatlarda (14) Bu ilaç idrar› boyayabilir
kullan›lmal›d›r; süt, demir ya da antasit verilmesi ge- Hastan›n idrar›n›n renk de¤ifltirmesine yol açabilecek
rekiyorsa, iki saat önce ya da sonra verilebilir. Doksi- preparatlarda kullan›lmal›d›r . Bunlardan baz›lar› fesiklin ve minosiklinin flelat oluflturma e¤ilimi daha az- nolftalein (alkali idrar pembeleflir), triamteren (baz›
d›r ve bu nedenle yaln›zca 6 numaral› etiketin kulla- ›fl›klar alt›nda mavi), levodopa (koyu k›rm›z›) ve rin›lmas› yeterlidir (yukar›ya bak›n›z).
fampisindir (k›rm›z›).
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(15) Dikkat yan›c›: alev ya da ateflten uzak
tutunuz
Aleve maruz kal›rsa tutuflabilecek kadar yan›c› sol vent içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r. Baz› losyonlar›n solventi için bu durum geçerli olabilir.
(16) Dilalt›nda eritilmelidir. Bu kutudan
ç›karmay›n›z. Kapa¤›n› s›k›ca kapal› tutulnuz.
Aç›ld›ktan 8 hafta sonra kalanlar› at›n›z
Nitrogliserin tabletlerinde, hastaya tabletleri plastik
ya da uygun olmayan baflka bir ambalaja geçirmemesini hat›rlatmak amac›yla kullan›lmal›d›r.
(17) 24 saat içinde …..’dan fazla almay›n›z
Akut migren tedavisinde kullan›lan ergotamin d›fl›ndaki preparatlarda kullan›lmal›d›r; ergotamin için 18
numaral› etiket uygundur. Doz formu (örn. tablet ya
da kapsül) belirtilmelidir.
Ayr›ca reçeteyi yazan doktorun dozu belirtmemifl
oldu¤u preparatlarda da kullan›labilir.
(18) 24 saat içinde …..’dan fazla ya da bir haftada
…..’dan fazla almay›n›z
Ergotamin içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r. Doz
formu (örn. tablet ya da süpozituar) belirtilmelidir.
(19) Uyar›. Ertesi gün de süren uyufluklu¤a neden
olabilir. Uyuflukluk meydana geldiyse tafl›t sürül memeli, makine kullan›lmamal›d›r. Alkollü içecek
al›nmamal›d›r
Gece al›nmak üzere yaz›lan hipnotik (ya da sedatif et kisi olan baflka ilaçlar) içeren preparatlarda kullan›l mal›d›r. Ender olarak (örn. epilepside nitrazepam)
hipnotiklerin gündüz al›nmas› gerekti¤inde bu etiketin kullan›lmas› uygun olmayacakt›r. Ayr›ca gece
al›nmak üzere yaz›lan anksiyolitikler için de 2 numaral› etikete seçenek olarak (eczac›n›n tercihine göre)
kullan›labilir.
Bu etiketin ‘uyku ilac›’ al›nd›ktan sonraki sabah
uyuflukluk (art›k etki) sorununu yeterince ortadan kald›raca¤› umulmaktad›r.
(20) …. yemeklerle birlikte ya da yemekten sonra
Midede iritasyona yol açabilecek ya da yiyeceklerle
birlikte al›nd›¤›nda daha iyi emilen preparatlarda
kullan›lmal›d›r.
Hastaya az miktarda yiyece¤in yeterli oldu¤u anlat›lmal›d›r.
(21) …. yemekten yar›m-bir saat önce
Emilimin bu flekilde daha iyi olaca¤› preparatlarda
kullan›lmal›d›r. Ço¤u oral antibiyotikte 22 numaral›
etiketin kullan›lmas› gerekir (afla¤›ya bak›n›z)
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kullan›lmal›d›r.
Eczac› duruma göre kullan›lacak sözcü¤ü seçmelidir.
(24) …. çi¤nenmeden bütün olarak yutulmal›d›r
Enterik kapl› olan ya da modifiye salan fleklinde ta sarlanm›fl preparatlarda kullan›lmal›d›r.
Ayr›ca tad› çok kötü olan ya da bütün olarak yutulmazsa a¤›zda hasara yol açabilecek preparatlarda da
kullan›lmal›d›r.
(25) …. dilalt›nda eritilmelidir
Dilalt› kullan›m› için tasarlanm›fl preparatlarda kul lan›lmal›d›r . Hastaya ilac› dilin alt›nda tutmas› ve eriyene kadar yutmamas› söylenmelidir. Reçeteyi yazan
doktor bazen ilac›n yanak ile difleti aras›ndaki yanak
mukozas›ndan kullan›lmas› gerekti¤ini belirtir.
(26) . … bol suyla içilmelidir
‹yice suland›r›lmas› gereken (örn. kloral hidrat), bol
miktarda s›v›yla al›nmas› gereken (örn. bifosfonatlar,
sülfonamidler) ya da ilac›n etki göstermesi için su gereken (örn. metil selüloz) preparatlarda kullan›lmal›d›r. Hastaya ‘bol’un en az 150 ml (bir bardak kadar)
oldu¤u söylenmelidir. Ço¤u zaman meyve suyu, çay
ya da kahve de kullan›labilir.
(27) ‹nce bir tabaka halinde sürülmelidir…
Vücut d›fl›ndan az miktarda kullan›lmas› gereken preparatlarda (örn. kortikosteroidler, ditranol) kullan›lmal›d›r.
(28) Bir defada 2’den fazla almay›n›z. 24 saat için de 8’den fazla almay›n›z
Etiketinde ‘gerektikçe’ kullan›lmas› önerilen, eriflkinler için parasetamol içeren kat› dozlu preparatlarda
kullan›lmal›d›r. Doz formu (örn. tablet ya da kapsül)
belirtilmelidir.
Bu etiket, parasetamol afl›r› dozda al›nd›¤›nda meydana gelen ciddi sorunlar nedeniyle kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
(29) Parasetamol (asetaminofen) içerir
Etikette ‘parasetamol’ ya da asetaminofen sözcü¤ü
geçmeyen ve parasetamol içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r.
(30) Asetilsalisilik asit ve parasetamol içerir
Etikette ‘asetilsalisilik asit’ ya da ‘parasetamol’ veya
asetaminofen sözcü¤ü geçmeyen ve asetilsalisilik
asit ve parasetamol içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r.

(22) …. yemekten bir saat önce ya da aç karn›na
Midede besin ya da asit oldu¤unda daha az emilen
oral antibiyotiklerde kullan›lmal›d›r.

(31) Asetilsalisilik asit içerir
Etikette ‘asetilsalisilik asit’ sözcü¤ü geçmeyen ve
asetilsalisilik asit içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r.

(23) …. emilerek ya da çi¤nenerek
Emilmesi ya da çi¤nenmesi gereken preparatlarda

(32) Asetilsalisilik asit benzeri ilaç içerir
Salisilat türevi içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r
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Ek 8: Eczanede ilaç verilirken eklenecek uyarma ve ayd›nlatma etiketleri

MSS depresanlar›n›n etkisi alkolle artt›¤›ndan alkollü içki kullan›lmamas› tavsiye edilir. Ne var ki, kesin yasaklama baz› hastalar›n ilac› kullanmamas›na
yol açacakt›r. Bu nedenle, özellikle alkolün etkilerini
zaten tolere ettiklerini düflünen hastalarda, eczac› hastaya riski anlatmal›, tedaviye uyumu teflvik etmelidir
(ayr›ca bkz. 3 numaral› etiket). Epilepsili hastalar›n tafl›t sürmeye iliflkin sorular› hastan›n doktoruna iletilmelidir.
Uyufluklu¤a ba¤l› olmayan ancak hastan›n tafl›t sürmesini ya da makine kullanmas›n› etkileyebilen yan
etkiler aras›nda bulan›k görme, sersemlik ve bulant›
bulunur. Genel olarak, bu vakalar için özel bir etiket
tavsiye edilmez, ancak hastaya bu konuda uygun bilgi verilmelidir.
(3) Uyar›. Uyufluklu¤a neden olabilir. Uyuflukluk
meydana geldiyse tafl›t sürülmemeli, makine
kullan›lmamal›d›r
Monoamin oksidaz inhibitörleri içeren preparatlarda
kullan›lmal›d›r; alkol ve alkolü al›nm›fl (düflük alkol
düzeyli) içeceklerin kullan›lmamas›na iliflkin uyar›
prospektüste yer alm›fl olmal›d›r.
Ayr›ca, alkolün söz konusu olmad›¤› durumlarda 2
numaral› etiket için oldu¤u gibi kullan›lmal›d›r.

(8) Bu ilac› doktor önerisi olmadan kesmeyiniz
Hasta herhangi bir yarar oldu¤unu fark etmese de
uzun süre al›nmas› gereken ilaçlar› (örn. antitüberkü loz ilaçlar) içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r.
Ayr›ca kesilmesiyle özel bir tehlikenin ortaya ç›kabilece¤i preparatlarda da (örn. hipertansiyon için klonidin) kullan›lmal›d›r. Kortikosteroidler için 10 numaral› etiket (afla¤›ya bak›n›z) daha uygundur.
(9) Düzenli aral›klarla al›n›z. Baflka bir talimat
verilmediyse önerilen kürü tamamlay›n›z
Nüks insidans› ya da baflar›s›z tedavi olas›l›¤›n› azalt mak amac›yla bir tedavi kürünün tamamlanmas› ge reken preparatlarda kullan›lmal›d›r .
Bu preparatlar a¤›zdan al›nan antimikrobiyal ilaçlard›r. Bazen baz›lar›n›n fliddetli yan etkileri (örn.
klindamisin uygulanan hastalarda ishal) ortaya ç›kabilir; bu durumlarda hastan›n hemen tedaviyi kesmesi
ve doktoruna dan›flmas› gerekebilir.

(10) Uyar›. Bu ilaçlarla birlikte size verilen bas›l›
talimata uyunuz
Özellikle antikoagülanlar, lityum ve oral kortikoste roidler içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r . Hastaya
uygun tedavi kart› verilmeli, gerekli aç›klamalar yap›lmal›d›r.
(4) Uyar›. Alkollü içki kullan›lmamal›d›r
Bu etiket hastaya talimatlar›n verilmesi gereken diAlkol al›n›rsa s›cak basmas› gibi bir reaksiyonun gö - ¤er preparatlarda da, bunu hat›rlatmak amac›yla kulrülebilece¤i preparatlarda (örn. metronidazol ve lan›labilir.
klorpropamid) kullan›lmal›d›r. Alkol baz› oral antidiyabetik ilaçlar›n neden oldu¤u hipoglisemiyi de art›- (11) Cildin do¤rudan günefl ›fl›¤› ya da ultraviyole
rabilirse de, bunun için uyarma etiketinin rutin olarak lambalar›na maruz kalmamas› gerekir
kullan›lmas› gerekli görülmemektedir.
Hasta ultraviyole ›fl›nlar›na maruz kal›rsa fototoksik
ya da fotoalerjik reaksiyonlara neden olabilecek pre (5) Sindirim bozuklu¤u ilaçlar› bu ilaçla ayn›
paratlarda kullan›lmal›d›r . Belirtilenler (örn. fenotizamanda al›nmamal›d›r
azinler ve sülfonamidler) d›fl›nda kalan pek çok ilaç
Mide asidine karfl› kaplanm›fl preparatlarda (örn. en- ancak ender olarak duyarl› hastalarda reaksiyonlara
terik kapl› tabletler) 24 numaral› etiketle birlikte kulla- neden olur. Özellikle ultraviyole lambalar›ndan kayn›lmal›d›r. Bunun nedeni alkali pH’de kaplama mad- naklanan yüksek fliddette ultraviyole ›fl›nlar›na maruz
desinin gere¤inden önce çözünmesini engellemektir.
kalmak reaksiyonlara yol açabilir.
Bu etiket ayr›ca ketokonazol gibi, emilimin antasit lerden önemli ölçüde etkilendi¤i ilaçlar için de kulla- (12) Bu ilac› kullan›rken asetilsalisilik asit içeren
n›l›r; tavsiye edilen ilaç almama süresi 2-4 saattir.
herhangi bir fley kullanmay›n›z
Probenesit ve sülfinpirazon gibi asetilsalisilik asit tara (6) Demir preparatlar› ve sindirim bozuklu¤u
f›ndan etkisi azalt›lan preparatlarda kullan›lmal›d›r.
ilaçlar› bu ilaçla ayn› zamanda al›nmamal›d›r
Antikoagülanlarda 10 numaral› etiket daha uygun
Siprofloksasin, tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin ve olaca¤›ndan, 12 numaral› etiket kullan›lmamal›d›r.
penisilamin içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r . Bu
ilaçlar demir ve kalsiyum iyonlar›n› ba¤lar ve demir- (13) Kullanmadan önce suda eritin ya da suyla
le ya da kalsiyum içeren antasitlerle birlikte verildi- kar›flt›r›n
¤inde daha az emilirler. Birbiriyle uyuflmayan bu pre- Kullan›lmadan önce suda çözülmesi (örn. eriyen tab paratlar gerekirse iki saat arayla verilebilir.
letler) ya da suyla kar›flt›r›lmas› (örn. tozlar, granüller) gereken preparatlarda kullan›lmal›d›r. Baz› du(7) Süt, demir preparatlar› ya da sindirim bozuk
- rumlarda meyve suyu ya da süt gibi baflka s›v›lar da
lu¤u ilaçlar› bu ilaçla ayn› zamanda al›nmamal›d›r
kullan›labilir.
Demir, kalsiyum ve magnezyum ba¤layan tetrasiklinleri içeren ve bu nedenle daha az emilen preparatlarda (14) Bu ilaç idrar› boyayabilir
kullan›lmal›d›r; süt, demir ya da antasit verilmesi ge- Hastan›n idrar›n›n renk de¤ifltirmesine yol açabilecek
rekiyorsa, iki saat önce ya da sonra verilebilir. Doksi- preparatlarda kullan›lmal›d›r . Bunlardan baz›lar› fesiklin ve minosiklinin flelat oluflturma e¤ilimi daha az- nolftalein (alkali idrar pembeleflir), triamteren (baz›
d›r ve bu nedenle yaln›zca 6 numaral› etiketin kulla- ›fl›klar alt›nda mavi), levodopa (koyu k›rm›z›) ve rin›lmas› yeterlidir (yukar›ya bak›n›z).
fampisindir (k›rm›z›).

Ek 8: Eczanede ilaç verilirken eklenecek uyarma ve ayd›nlatma etiketleri
(15) Dikkat yan›c›: alev ya da ateflten uzak
tutunuz
Aleve maruz kal›rsa tutuflabilecek kadar yan›c› sol vent içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r. Baz› losyonlar›n solventi için bu durum geçerli olabilir.
(16) Dilalt›nda eritilmelidir. Bu kutudan
ç›karmay›n›z. Kapa¤›n› s›k›ca kapal› tutulnuz.
Aç›ld›ktan 8 hafta sonra kalanlar› at›n›z
Nitrogliserin tabletlerinde, hastaya tabletleri plastik
ya da uygun olmayan baflka bir ambalaja geçirmemesini hat›rlatmak amac›yla kullan›lmal›d›r.
(17) 24 saat içinde …..’dan fazla almay›n›z
Akut migren tedavisinde kullan›lan ergotamin d›fl›ndaki preparatlarda kullan›lmal›d›r; ergotamin için 18
numaral› etiket uygundur. Doz formu (örn. tablet ya
da kapsül) belirtilmelidir.
Ayr›ca reçeteyi yazan doktorun dozu belirtmemifl
oldu¤u preparatlarda da kullan›labilir.
(18) 24 saat içinde …..’dan fazla ya da bir haftada
…..’dan fazla almay›n›z
Ergotamin içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r. Doz
formu (örn. tablet ya da süpozituar) belirtilmelidir.
(19) Uyar›. Ertesi gün de süren uyufluklu¤a neden
olabilir. Uyuflukluk meydana geldiyse tafl›t sürül memeli, makine kullan›lmamal›d›r. Alkollü içecek
al›nmamal›d›r
Gece al›nmak üzere yaz›lan hipnotik (ya da sedatif et kisi olan baflka ilaçlar) içeren preparatlarda kullan›l mal›d›r. Ender olarak (örn. epilepside nitrazepam)
hipnotiklerin gündüz al›nmas› gerekti¤inde bu etiketin kullan›lmas› uygun olmayacakt›r. Ayr›ca gece
al›nmak üzere yaz›lan anksiyolitikler için de 2 numaral› etikete seçenek olarak (eczac›n›n tercihine göre)
kullan›labilir.
Bu etiketin ‘uyku ilac›’ al›nd›ktan sonraki sabah
uyuflukluk (art›k etki) sorununu yeterince ortadan kald›raca¤› umulmaktad›r.
(20) …. yemeklerle birlikte ya da yemekten sonra
Midede iritasyona yol açabilecek ya da yiyeceklerle
birlikte al›nd›¤›nda daha iyi emilen preparatlarda
kullan›lmal›d›r.
Hastaya az miktarda yiyece¤in yeterli oldu¤u anlat›lmal›d›r.
(21) …. yemekten yar›m-bir saat önce
Emilimin bu flekilde daha iyi olaca¤› preparatlarda
kullan›lmal›d›r. Ço¤u oral antibiyotikte 22 numaral›
etiketin kullan›lmas› gerekir (afla¤›ya bak›n›z)
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kullan›lmal›d›r.
Eczac› duruma göre kullan›lacak sözcü¤ü seçmelidir.
(24) …. çi¤nenmeden bütün olarak yutulmal›d›r
Enterik kapl› olan ya da modifiye salan fleklinde ta sarlanm›fl preparatlarda kullan›lmal›d›r.
Ayr›ca tad› çok kötü olan ya da bütün olarak yutulmazsa a¤›zda hasara yol açabilecek preparatlarda da
kullan›lmal›d›r.
(25) …. dilalt›nda eritilmelidir
Dilalt› kullan›m› için tasarlanm›fl preparatlarda kul lan›lmal›d›r . Hastaya ilac› dilin alt›nda tutmas› ve eriyene kadar yutmamas› söylenmelidir. Reçeteyi yazan
doktor bazen ilac›n yanak ile difleti aras›ndaki yanak
mukozas›ndan kullan›lmas› gerekti¤ini belirtir.
(26) . … bol suyla içilmelidir
‹yice suland›r›lmas› gereken (örn. kloral hidrat), bol
miktarda s›v›yla al›nmas› gereken (örn. bifosfonatlar,
sülfonamidler) ya da ilac›n etki göstermesi için su gereken (örn. metil selüloz) preparatlarda kullan›lmal›d›r. Hastaya ‘bol’un en az 150 ml (bir bardak kadar)
oldu¤u söylenmelidir. Ço¤u zaman meyve suyu, çay
ya da kahve de kullan›labilir.
(27) ‹nce bir tabaka halinde sürülmelidir…
Vücut d›fl›ndan az miktarda kullan›lmas› gereken preparatlarda (örn. kortikosteroidler, ditranol) kullan›lmal›d›r.
(28) Bir defada 2’den fazla almay›n›z. 24 saat için de 8’den fazla almay›n›z
Etiketinde ‘gerektikçe’ kullan›lmas› önerilen, eriflkinler için parasetamol içeren kat› dozlu preparatlarda
kullan›lmal›d›r. Doz formu (örn. tablet ya da kapsül)
belirtilmelidir.
Bu etiket, parasetamol afl›r› dozda al›nd›¤›nda meydana gelen ciddi sorunlar nedeniyle kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
(29) Parasetamol (asetaminofen) içerir
Etikette ‘parasetamol’ ya da asetaminofen sözcü¤ü
geçmeyen ve parasetamol içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r.
(30) Asetilsalisilik asit ve parasetamol içerir
Etikette ‘asetilsalisilik asit’ ya da ‘parasetamol’ veya
asetaminofen sözcü¤ü geçmeyen ve asetilsalisilik
asit ve parasetamol içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r.

(22) …. yemekten bir saat önce ya da aç karn›na
Midede besin ya da asit oldu¤unda daha az emilen
oral antibiyotiklerde kullan›lmal›d›r.

(31) Asetilsalisilik asit içerir
Etikette ‘asetilsalisilik asit’ sözcü¤ü geçmeyen ve
asetilsalisilik asit içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r.

(23) …. emilerek ya da çi¤nenerek
Emilmesi ya da çi¤nenmesi gereken preparatlarda

(32) Asetilsalisilik asit benzeri ilaç içerir
Salisilat türevi içeren preparatlarda kullan›lmal›d›r

