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Crisaborole Topikal
(kris" a bor' ole) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Crisaborole, yetişkinlerde ve 3 yaş ve üzeri çocuklarda egzamayı (atopik dermatit; cildin kuru ve kaşıntılı 
olmasına ve bazen kırmızı, pullu döküntülerin gelişmesine neden olan bir cilt durumu) tedavi etmek için 
kullanılır. Crisaborole, fosfodiesteraz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücutta iltihaplanmaya 
neden olan bazı doğal maddelerin etkisini bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Crisaborole, cilde uygulanacak bir merhem olarak gelir. Genellikle günde iki kez uygulanır. Her gün yaklaşık aynı saatlerde 

crisaborole kullanın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan 

veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Crisaborole'u tam olarak belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az 

kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Merhem sadece cilt üzerinde kullanım içindir. Gözlerinize, ağzınıza veya vajinanıza crisaborole merhem bulaştırmamaya dikkat 

edin.

Merhem 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 crisaborole merhem sürün. Merhemi cildinize 
nazikçe ve tamamen sürün.

4. Kalan crisaborole merhemi çıkarmak için ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Ellerinizi crisaborole 
merhem ile tedavi ediyorsanız yıkamayın. Bir bakıcı merhem uyguladıysa, merhem uyguladıktan 
sonra ellerini yıkamalıdır.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617019.html 1/4

TITLE - CRISABOROLE / EUCRISA MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-crisaborole-premarin-prempro-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617019.html


22/04/22, 14:52 Crisaborole Topikal: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Topikal crisaborole kullanmadan önce,

crisaborole, diğer ilaçlar veya crisaborole merhemin bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

doktorunuza ve eczacınıza, aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, 
besin takviyelerini ve bitkisel veya topikal ürünleri söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Crisaborole 
kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

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 merhem 
sürmeyin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Crisaborole yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

merhem uygulandığı cilt bölgesinde yanma veya batma

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

kurdeşen

crisaborole uygulandığında veya vücudun herhangi bir yerinde cilt kızarıklığı, kaşıntı veya şişlik

Crisaborole başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı sorunlarınız 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?

Bu ilacı geldiği tüpte, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısıdan uzakta saklayın.

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.
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ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun – yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına 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.
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