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Pimekrolimus Topikal
(pim e krow' li mus) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Pimekrolimus kremi veya benzeri başka bir ilaç kullanan az sayıda hastada cilt kanseri veya lenfoma (bağışıklık 
sisteminin bir bölümünde kanser) gelişti. Pimekrolimus kreminin bu hastalarda kanser geliştirmesine neden 
olup olmadığını söylemek için yeterli bilgi bulunmamaktadır. Organ nakli hastaları ve laboratuvar hayvanları 
üzerinde yapılan çalışmalar ve pimekrolimusun çalışma şeklinin anlaşılması, pimekrolimus kremi kullanan 
kişilerin kanser geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu düşündürmektedir. Bu riski anlamak için daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır.

Pimekrolimus kremi ile tedaviniz sırasında olası kanser riskini azaltmak 
için bu talimatları dikkatlice izleyin:

Pimekrolimus kremini yalnızca egzama belirtileriniz olduğunda kullanın. Belirtileriniz geçtiğinde veya 
doktorunuz size bırakmanız gerektiğini söylediğinde pimekrolimus kremi kullanmayı bırakın. Pimekrolimus 
kremini uzun süre aralıksız kullanmayınız.

6 hafta boyunca pimekrolimus kremi kullandıysanız ve egzama semptomlarınız düzelmediyse 
doktorunuzu arayın. Farklı bir ilaç gerekebilir.

Pimekrolimus kremi ile tedavinizden sonra egzama semptomlarınız geri gelirse doktorunuzu 
arayın.

Pimekrolimus kremini sadece egzamadan etkilenen cilde uygulayın. Belirtilerinizi kontrol altına 
almak için gereken en az miktarda kremi kullanın.

2 yaşından küçük çocuklarda egzamayı tedavi etmek için pimekrolimus kremi kullanmayın.

Doktorunuza, kanser, özellikle cilt kanseri veya bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir durumunuz olup 
olmadığını söyleyin. Sahip olduğunuz bir durumun bağışıklık sisteminizi etkileyip etkilemediğinden emin 
değilseniz doktorunuza danışın. Pimekrolimus sizin için uygun olmayabilir.

Pimekrolimus kremi ile tedaviniz sırasında cildinizi gerçek ve yapay güneş ışığından koruyun. 
Güneş lambaları veya solaryum kullanmayın ve ultraviyole ışık tedavisi görmeyin. İlaç cildinizde 
olmasa bile tedaviniz sırasında mümkün olduğunca güneş ışığından uzak durun. Dışarıda 
güneşlenmeniz gerekiyorsa, tedavi edilen cildi korumak için bol giysiler giyin ve cildinizi güneşten 
korumanın diğer yollarını doktorunuza sorun.

Doktorunuz veya eczacınız pimekrolimus ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Okumak
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bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda 

ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Pimekrolimus kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Pimekrolimus, egzama (atopik dermatit; cildin kurumasına ve kaşınmasına ve bazen kırmızı, pullu döküntülerin 
gelişmesine neden olan bir cilt hastalığı) semptomlarını kontrol etmek için kullanılır. Pimekrolimus sadece 
egzama için başka ilaçları kullanamayan veya semptomları başka ilaçlarla kontrol edilmeyen hastaları tedavi 
etmek için kullanılır. Pimekrolimus, topikal kalsinörin inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Bağışıklık 
sisteminin egzamaya neden olabilecek maddeler üretmesini durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Pimekrolimus cilde uygulanacak bir krem   olarak gelir. Genellikle bir seferde 6 haftaya kadar günde iki kez uygulanır. 
Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Pimekrolimus kremini aynen belirtildiği gibi uygulayın. Doktorunuzun 
önerdiğinden daha fazla veya daha az uygulamayın veya daha sık uygulamayın.

Pimekrolimus kremi sadece ciltte kullanım içindir. Pimekrolimus kremini gözünüze veya ağzınıza bulaştırmamaya 
dikkat edin. Gözlerinize pimekrolimus kremi bulaşırsa, soğuk suyla yıkayın. Pimekrolimus kremini yutarsanız 
doktorunuzu arayın.

Kremi kullanmak için şu adımları izleyin:

1. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayın.

2. Etkilenen bölgedeki derinin kuru olduğundan emin olun.

3. Cildinizin etkilenen tüm bölgelerine ince bir tabaka pimekrolimus kremi sürün. Başınız, yüzünüz ve 
boynunuz dahil olmak üzere etkilenen tüm cilt yüzeylerine pimekrolimus uygulayabilirsiniz.

4. Kremi cildinize nazikçe ve tamamen sürün.

5. Kalan pimekrolimus kremini çıkarmak için ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Pimekrolimus kremi 
ile tedavi ediyorsanız ellerinizi yıkamayın.

6. Tedavi edilen bölgeleri normal giysilerle kapatabilirsiniz, ancak herhangi bir bandaj, sargı bezi veya sargı 
kullanmayın.

7. Kremi cildinizin etkilenen bölgelerinden yıkamamaya dikkat edin. Pimekrolimus kremini uyguladıktan hemen sonra yüzmeyin, duş 

almayın veya banyo yapmayın. Yüzdükten, duş aldıktan veya banyo yaptıktan sonra daha fazla pimekrolimus kremi uygulamanız 

gerekip gerekmediğini doktorunuza sorun.

8. Pimekrolimus kremini sürdükten ve cildiniz tarafından tamamen emilmesi için zaman verdikten sonra, etkilenen 
bölgeye nemlendirici, güneş kremi veya makyaj yapabilirsiniz. Kullanmayı planladığınız belirli ürünler hakkında 
doktorunuza danışın.

bu ilacın kullanım alanları
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Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Pimekrolimus kremini kullanmadan önce,

pimekrolimusa veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve aldığınız 
bitkisel ürünleri söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: flukonazol 
(Diflucan), itrakonazol (Sporanox) ve ketokonazol (Nizoral) gibi mantar önleyiciler; diltiazem (Cardizem, 
Dilacor, Tiazac, diğerleri) ve verapamil (Calan, Isoptin, Verelan) gibi kalsiyum kanal blokerleri; simetidin 
(Tagamet); klaritromisin (Biaxin); siklosporin (Neoral, Sandimmune); danazol (Danokrin); delavirdin 
(Rescriptor); eritromisin (EES, E-Mycin, Eritrosin); fluoksetin (Prozac, Sarafem); fluvoksamin (Luvox); 
indinavir (Crixivan) ve ritonavir (Norvir) gibi HIV proteaz inhibitörleri; izoniazid (INH, Nydrazid); 
metronidazol (Flagyl); nefazodon; oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları); diğer merhemler, 
kremler veya losyonlar; troleandomisin (TAO); ve zafirlukast (Accolate). Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Doktorunuza, Netherton sendromu (cildin kırmızı, kaşıntılı ve pullu olmasına neden olan kalıtsal bir durum), 
cildinizin çoğunda kızarıklık ve soyulma, başka herhangi bir cilt hastalığı veya herhangi bir cilt enfeksiyonu olup 
olmadığını söyleyin. özellikle suçiçeği, zona (geçmişte su çiçeği geçirmiş kişilerde görülen bir cilt enfeksiyonu), 
uçuk (uçuk) veya egzama herpetikum (egzaması olan kişilerin cildinde sıvı dolu kabarcıkların oluşmasına neden 
olan viral enfeksiyon) . Ayrıca egzama döküntünüz huysuzlaştıysa veya kabardıysa veya egzama döküntüsünün 
enfekte olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza bildirin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Pimekrolimus 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

pimekrolimus kremi ile tedaviniz sırasında alkolün güvenli kullanımı hakkında doktorunuza 
danışınız. Tedaviniz sırasında alkol alırsanız yüzünüz kızarabilir, kızarabilir veya ısınabilir.

su çiçeği, zona ve diğer virüslere maruz kalmaktan kaçının. Pimekrolimus kullanırken bu virüslerden 
birine maruz kalırsanız derhal doktorunuzu arayın.

İyi cilt bakımı ve nemlendiricilerin egzamanın neden olduğu kuru cildi rahatlatmaya yardımcı olabileceğini bilmelisiniz. 
Kullanmanız gereken nemlendiriciler hakkında doktorunuzla konuşun ve bunları her zaman pimekrolimus kremini 
uyguladıktan sonra uygulayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda uygulayınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu 
atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılan bir dozu telafi etmek için fazladan krem   uygulamayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Pimekrolimus yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:
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pimekrolimus uyguladığınız bölgelerde yanma, sıcaklık, batma, ağrı veya kızarıklık (1 haftadan 
uzun sürerse doktorunuzu arayın)

ciltte siğiller, şişlikler veya diğer büyümeler

göz tahrişi

baş ağrısı

öksürük

kırmızı, tıkalı veya burun akıntısı

burun kanaması

ishal

ağrılı adet dönemleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
derhal doktorunuzu arayın:

boğaz ağrısı veya kırmızı boğaz

ateş

grip benzeri semptomlar

kulak ağrısı, akıntı ve diğer enfeksiyon belirtileri

kurdeşen

yeni veya kötüleşen döküntü

kaşıntı

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

kabuklanma, sızma, kabarma veya diğer cilt enfeksiyonu belirtileri

uçuk

su çiçeği veya diğer kabarcıklar

boyunda şişmiş bezler

Pimekrolimus başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?
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Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri
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