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A ntieııflamatuar A naljezik Anti-Flogistik 

DOĞANIN YARATTIĞI HUCIZE 
Aescin (Amorf) 0.4g + Dietilamin Salisilat 2.0g 

vi '>»}»), 

Doğal kaynaklı bir jeldir 
İşlev kaybını en aza indirir 
Deriye hızla penetre olur 
Bağ dokusu temelini 
rejenere eder 

lülü: 40g jej_ formülü, Etken Madde: Aesin (amorf) 0,4q Dietilamir 
lakolojık Özellikleri: Alkol vasat içersinde özel formülü ile antİö 

Etkisi uzun sürelidir 
Serinletici etkiye sahiptir 
Hoş kokuludur 
Leke bırakmaz 
Süratli ve etkin tedavi sağlar 
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Epidosin compositum 

mrsız Ozgurlug 
Bileşimindeki 

Vaiethamat Bromid ve Parasetamol İle; 
Gastrointestinal Sistem, Genito-Üriner Sistem, 

Safra Kesesi ve Safra Yolları Üzerinde 
Güçlü Spazmolitik Etki Yanında 
Güçlü Analjezik Etkiye Sahiptir. 

j n o n Vaiethamat Bromia. düz adeleteri gevşet let, 
at yollan ve safra taşları koliklen, mide ülseti agnlan, 

lematolojik reaksiyonlor, agrgnülositpz, parıkreatitis, cilt reaksiyona ve ban allenik reaksiyonlar yaplığı blldirilmekl 
JEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşm 
ürleslmlnde bulunan Parasetamolden dolayı, Kloramfenıkol. Warfarin sodvum ve Zidovudln ile etkileşim aös 

I yeri: Yeni ilaç ve 



Değerli okurlar, 

Öncelikle tüm hekimlerin 14 Mart tıp bayramını ve tüm ebelerin 21 - 28 Nisan ebeler haftasını 
kutlayarak yazıma başlamak istiyorum. 

Genelde mutluluk üzerine yazılar yazmaya çalışıyorum, bu yazımda da mutluluğu bekleme
mek, ona doğru koşmak gerektiği ve zamanın çok değerli olduğu ile ilgili satırlar bulacaksınız. 

Önce, evlendiğimizde hayaün çok daha iyi olacağına inandırırız kendimizi. Evlendikten sonra 
birinci çocuğumuz doğduktan hatta ardından bir tane daha olduktan sonra hayatın daha iyi 
olacağına inanırız. Sonra, çocuklar yeterince büyük olmadıkları için kızar, onlar büyüyünce 
daha mutlu olacağımıza inanırız. Bundan sonra da ergenlik dönemlerinde çocuklarla 
uğraşmamız gerektiği için öfkeleniriz. 

Kendimize, çocuklarımız bu dönemden çıktıktan sonra daha mutlu olacağımızı, yaşantımızın 
yeni bir araba alınca, güzel bir tatile çıkınca, emekli olunca dört dörtlük olacağını söyleriz. 

Gerçek ise, muüu olmak için şu andan daha iyi bir zaman olmadığıdır. Eğer şimdi değil ise ne 
zaman? Hayatımız her zaman mücadelelerle dolu olacaktır. En iyisi bunu kabul edip, her ne 
olursa olsun mutlu olmaya karar vermektir. 

Sizlere Alfred Souza'ya ait çok sevdiğim bir sözü aktarmak isüyorum: "Uzun bir zamandan beri 
hayaün - gerçek hayaün - başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım. Fakat her zaman 
yolumun üzerinde bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, bitmemiş bir iş, hala hizmet 
edilecek zaman, ödenecek bir borç oldu. Sonra hayat başlayacakü. Sonunda anladım ki, bu 
engeller benim hayaümdı." 

Bu görüş açısı, mutluluğa giden bir yol olmadığını görmemi sağladı. Mutluluk yoldur, öyleyse 
sahip olduğunuz her anın kıymeüni bilin ve muüuluğu özel biri ile paylaşüğınız (vakünizi 
beraber harcayacak kadar özel) için ona daha fazla değer verin. Unutmayın, hiçbir şey için geç 
kalmış değiliz. Hayaün her döneminde yeniden başlayabileceğimiz ideallerimiz mevcuttur. 
Sadece, ertelemeden başlamak yeter. 

Sizlere, yapabileceğimiz her şeyi yapmak için asla geç kalmadığımız ile ilgili güzel bir hikaye 
aktarmak istiyorum. 

Okulun ilk günü, ilk derste profesörümüz önce kendini tanıttı, sonra "Bu yıl yepyeni bir 
öğrencimiz var. çok ilginç biri, bakalım bulabilecek misiniz?" dedi. Ayağa kalkıp etrafa bakmaya 
başlamışüm ki, yumuşak bir el omzuma dokundu. Döndüm. Yüzü iyice kırışmış yaşlı bir 
hanımefendi bana gülümseyerek bakıyordu. "Benim adım Rose yakışıklı. 87 yaşındayım. Madem 
tanışük, seni kucaklayabilir miyim?" dedi. 
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Güldüm. "Tabii" dedim. "Hadi sarıl bana." Öyle sımsıkı sarıldı ki. "Bu kadar genç ve masum yaş
ta üniversiteye niye geldin" diye şaka yaptım. Minik bir kahkaha ile yanıtladı: "Buraya zengin 
bir koca bulmaya geldim. Evlenip birkaç çocuk doğuracağım. Sonra emekli olup dünya turuna 
çıkacağım." Dersten sonra kantine gidip, birer sütlü çikolata içtik. Hemen arkadaş olmuştuk. 

Ertesi gün ve ertesi üç ay sınıftan hep birlikte çıktık ve hep kantinde lafladık. Öyle akıllı ve 
deneyimli idi ki. onu dinlemekle dersten daha çok şey öğrendiğimi hissediyordum. Sömestr 
boyunca Rose kampusun ilahesi oldu. Nereye gitse etrafı çevriliyor, çok çabuk arkadaş 
ediniyordu. İyi giyinmeyi seviyor, diğer öğrencilerin ilgisini çekmeye bayılıyordu. Rose, hayatını 
yaşıyordu. Hepimizden daha canlı, daha dolu yaşıyordu. Sömestr sonunda, futbol balosuna davet 
ettik Rose'u, konuşma yapması için. Orada bize verdiği dersi unutmama imkan yok. 
Konuşmasını önceden hazırlamış ve bir yığın karta kocaman kocaman yazmıştı. Elinde bu deste 
ile kürsüye yürürken kartları elinden düşürdü. Konuşma darmadağın olmuştu. Şaşkın, biraz da 
utanmış bir halde mikrofona doğru eğildi. "Ne kadar beceriksizim değil mi? Özür dilerim. 
Buraya gelmeden önce heyecanım yatışsın diye bir duble viski içmiştim. Sonucu görüyorsunuz. 
Şimdi bu kartları toplasam bile onları yeniden sıraya koymam mümkün değil. Onun için en iyisi 
ben size aklımda kalanları söyleyeyim olur mu?" 

Biz kahkahalarla gülerken o. bardaktan bir yudum su aldı ve konuşmasına başladı. 
"Yaşlandığımız için eğlenmekten, oynamaktan, yaşamaktan vazgeçmeyiz. Eğlenmek, oynamak 
ve yaşamaktan vazgeçtiğimiz için yaşlanırız. Genç kalmanın, mutlu olmanın ve başarıya 
ulaşmanın sadece dört sırrı vardır. Her gün gülmek ve yaşama katacak mizah bulmak. Bir 
rüyanız olmalı mutlak. Rüyalarınızı kaybettiniz mi ölürsünüz. Etrafımızda dolaşan pek çok kişi. 
aslında ölü ve bundan kendilerinin de haberi yok. Yaşlanmakla büyümek arasında çok büyük 
fark vardır. Eğer 19 yaşındaysanız ve bir yıl hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden sırtüstü 
yatarsanız sadece bir yaş yaşlanır. 20 olursunuz. Ben 87 yaşındayım ve ben de bir yıl sırtüstü 
yatarsam 88 yaşında olurum. Herkes bir yılda bir yaş yaşlanır. Bunun için özel yetenek ya da 
bilgiye ihtiyaç yoktur. Oysa bir yaş daha büyümek için mutlaka bir şeyler yapmak, üretmek, 
kendini geliştirecek fırsatları bulmak ve kullanmak gerekir. Asla pişman olmayın. Biz yaşlılar, 
genelde yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan pişman oluruz. Çünkü ölümden korkan 
insanlar, pişman olanlardır. Pişman olmaktan korktukları için hiçbir şey yapmayanlardır." 

Ders yılı sonunda Rose, yıllarca önce başlayıp, yaşam mücadelesi içinde ara vermek zorunda 
kaldığı üniversiteyi derece ile bitirdi. Mezuniyet töreninden bir hafta sonra uykusunda, huzur 
içinde öldü. Cenaze törenine iki binden fazla üniversite öğrencisi katıldı. "Yapabileceğimiz her 
şeyi yapmak için asla geç olmayacağını" hepimize hem de nasıl öğreten bu muhteşem kadının 
anısına layık bir törendi bu. Rose'un öğretisi dünyanın bütün üniversitelerinde zorunlu ders 
olmalıydı. 

Zamanın değeri malum hepimiz tarafından biliniyor, lakin arada sırada tekrar hatırlamakta 
fayda var... İşte size güzel bir şiir... 
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YAVAŞ DANS 

Hiç mayıs direğinin çevresinde danseden 
çocukları izledin mi? 
Ya da yere vuran yağmuru, dinledin mi? 
Hiç bir kelebeğin ani uçuşunu, takibettin mi? 
Ya da geceye doğru kaybolan güneşi gözledin mi? 
En iyisi yavaş ol. 
Çok hızlı dans etme. 
Zaman kısa ve MÜZİK ÇOK FAZLA SÜRMEYECEK.. 

Uçan her güne doğru koşuyor musun? 
Nasılsın diye sorduğunda, cevabı duyuyor musun? 
Günün bitiminde yatağına uzanıyor musun? 
Yüzlerce yeni koro beynine dolduğunda? 
İyisi mi yavaş ol. 
Çok hızlı dans etme. 
Zaman kısa ve MÜZİK ÇOK FAZLA SÜRMEYECEK... 

Hiçbir çocuğa o işi yarın yapalım, dedin mi? 
Ve sen kendi acelende, onun hüznünü gördün mü? 
Hiç dokunmayı kaybettin mi? 
Hadi. ölümle iyi bir arkadaşlık kuralım. 
Çünkü, hoşçakal demek için. 
Hiç zamanın olmayacak. 
İyisi mi yavaş ol. 
Çok hızlı dans etme. 
Zaman kısa ve MÜZİK UZUN SÜRMEYECEK... 

Bir yerlere yetişmek için çok hızlı koştuğunda. 
Oraya varmak için eğlenceyi yarı yanya 
kaçmıyorsun. 
Endişelenip acele ettiğinde, bütün günün 
boyunca, tıpkı açılmamış bir hediye gibi, 
uzaklara atılmış. 
Hayat bir yarış değildir. 
Onu daha yavaşa al. 
MÜZİĞİ DUY. ŞARKI BİTMEDEN ÖNCE... 

Sağlıcakla kalınız. 

Dr. Batuhan Kaya 
batuhan@frik.com.tr 
www.dirim.com 
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dicetel 
Pinaverium Bromide 50 mg 

IBS Sei^+oManna karşı 
sihirli e+kirtik -*" Ilk olarak 1975 yılında kayıtlara geçmiştir 

ve her yıl dünyada ortalama 3 milyon 
hastada reçetelenmektedir. 

••" Gastrointestinal sistem selektif kalsiyum 
antagonist olarak hücre içi kalsiyum 
kanallarını kapatır. 

-*• Oral olarak uygulandıktan sonra çok az 
miktarda emilir, sistemik dolaşıma çok az 
miktarda geçer. 

Atılımı karaciğer ve safra yolları üzerindedir. 

-9>" Tolerabilitesi plaseboya eşdeğerdir.'" 

-9>" Abdominal ağrı ve meteorizmin gideril
mesinde Trimebutin'den daha etkilidir.' 

-*>•' Antikolinerjik ilaçlarda izlenen yan etkilerin 
hiçbiri oluşmamıştır.' 

-9>" Kardiyovasküler parametreler üzerine 
etkisi yoktur.* 

Glokom ve prostat hipertofisi hastalarında Cjlokom ve prostat hıpe 
güvenle kullanılabilir. 

Formülü: 
5 el t k ı it olarak « k i yapan 
tipte yan erkiler yoktur b 

semptomlı 

St™mi 

tablet: A k t i f M a d d e : 50 mg Pınavenum Bromıd Y a r d ı m c ı M a d d e : Sunset Yellow, utandıokıu. F a r m a k o l o j i k Ö z e l l i k l e r i : Dicetel laktı! m 
—'•'" re muskulotropik maddedir Kalsiyum antoeonıstı özelliklen vardır Mide sakresyonunun hacmini deşt i rmeden u ı t debiyi : 

.mlu re prostath hasalarda da kullanılır Kalp üzerine hemodmamık veya etektrofızyolo|ik etkin yoktur Pnvaverıum Bromıdın ( i n rom testi nal kanaldan emnıml az olur, en yüksek u 
una ı saatte vanıır. mnnm ı ı f ra yotu İle olur Eimınasyon yan omri l 3-A saattir. Plazma proceınienne X98 oranında bağlanır E n d İ k a s y o n l a n : Irntabl kolon sendromu. spastik kolon, mukuslu kolltis ve bun 
ar ın ağrısı, spazm ve fonksiyonel (astro intestinal şikayetlerde rahatsız edici hareketlilikte. Barsak rahatsızlıklarının ve düzensizliklerinin semptomauk tedavisinde Safra kesesi disk metisinde ve teknik gastrointestinal 
İ baryum geçişi endoskopık safra kanalı pankreotograhsıne hazırlık olarak, baryum lavmanı ve kolonoskopı esnasında spazm, hareketlerde rahatsızlık ve ağrıyı önlemek üzere kullanılır K o n t r e n d i k a s y o n l a n : 
al bol(*de obsturuktıf ryhaudik lar (akalızya. pılor stenotu). paralitlk ıleus. yaşlı veya zeka (enliği olan hastalarda intestinal ı t e n o z ciddi ülseratif kalıt», ulseratıf kolıtıse neden olan toksık megıkolon. myestenla 
n maddeye aşır- duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır U y a r ı l a r l ö n l e m l e r . D o k t o r a danışmadan kullanılmamalıdır Sadece erişkinler kullanabilir Tabletler kınlmamahdır Tabletler çiğnenmeden su ile yemek 

imasında yutulmalıdır H a m i l e l e r . E m z i k l i l e r ve Ç o c u k l a r d a K u l l a n ı m ı : H a m i l e l i k t e K u l l a n ı m ı : Hayvanlardı P ınav e n m Bromıd ile terato|amte çalışmaları yapılmıştır Herhangi bir lötal anormallik gözlenmemiştir Buna 
ağmen Dicetel emniyet açısından hamile kadınlara verilmemelidir E m z i r e n A n n e l e r : İnsan sütüne ilacın [eçujı bilinmektedir Pek çok ilaç insan sutune (etmesi nedeni ile emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. Ç o c u k l a r d a 
( u l l a n ı m ı : Etkinliği ve (Uvenılirlıjı kanıtlanmadığından çocuklarda kullanılmamalıdır Y a n E t k i l e r / A d v e r » E t k i l e r Dıcetelin istenmeyen etkileri nadirdir Gastrık rahatsızlık, atız kuruluğu ve komtipaıyon. çok nadir minör 

"- "-\ çok vakalardı bunların Dicetel ile bir bağlantın olmadığı bildirilmiştir Çünkü bu semptomlar hastalıkla bağlantılıdır Normal kullanım şartlarında lokal ülsere veya ımasyona neden olan ozafatusa 
ak hastanm kuHanım şekk özenle takip edilmelidir B E K L E N M E Y E N B İ R E T K İ G Ö R Ü L D Ü Ğ Ü N D E D O K T O R U N U Z A B A Ş V U R U N U Z , i laç Etk i leşmeler i ve Diğer E t k i l e ş m e l e r 
veya Di fpz in, oral anudiabebkler. insulin, kumar inler ve heparinle hiç bir etkileşimi olmadığını gösterir K u l l a n ı m Şekl i v e D o z u : Genellikle (unluk doz 3 tablettir Yemek u n u m d a esinde 3 

defa I 'er tablet çiğnenmeden su ile yutulur Doz d o k t o r tavsiyesi İle hastanın ihtiyacına ( ü r e ayarlanabilir. D o z A ş ı m ı v e T e d a v i s i : Akut doz aşımı durumunda henüz abıorbe edilmiş ilaç gastrointestinal kanaldan uzaklaştırılır. 

semptomauk vı • S a k l a m a K o ş u l l a n : Çoc 
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Değerli Hekim Meslektaşlarım, 

01 Ocak 2003 tarihi itibariyle DİRİM TIP GAZETESİ yayın kabulünde bazı şartlar uygulamaya 
koymuştur. Hakemli dergi olmak ve bitişik arenalarda boy göstermek adına alınmış bu kararları 
sizler sayesinde gerçekleştirebilirsek, hepimizin dergisi olan DİRİM böylece hak ettiği yere 
ulaşmış olacaktır. 

Göstereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederim. 

Dr. Batuhan Kaya 
Genel Yayın Yönetmeni 

DİRİM (Aylık Tıp Gazetesi), genel tıp ile ilgili araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve 
tüm bilim dallarına ait bilimsel yazılar yayınlar. Yayın için sunulan yazı, gerekli inceleme 
aşamalarından geçerek kabul edildikten sonra her türlü yayın için başka bir dergiye verilmemiş 
olması şartı aranır. Kongrelerde yapılan tebliğler belirtilmek şartıyla kabul edilir. Yazılarda 
anlam ve yazım bakımından gerekli görülen düzeltmeler yayın kurulu veya danışmanlar 
tarafından yapılabilir. Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 
Derginin yazı dili Türkçe'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğüne ve yeni 
imla klavuzuna uygun olması gerekir. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir 
dergide basılmamış olması ve Dirim Dergisi'nin "Yayın Kurulu" tarafından uygun görülmesi 
gerekir. 
Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların yayınlanabilmesi için, tüm yazarların imzaları 
bulunmalıdır. 
İlaç çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygun olarak etik kurulun 
izninin alındığı belirtilmelidir. Etik Kurul kararı bulunmayan çalışmalar yayınlanmayacaktır. 
Ayrıca tüm çalışmalarda "Helsinki Deklerasyonu", "İyi Klinik Uygulamaları Klavuzu" ve "İyi 
Laboratuvar Uygulamaları Klavuzu" nda belirtilen esaslara uyulmalı, hastalar bilgilendirildikten 
sonra yazılı ve sözlü izinleri alınmalıdır. 
Dergiye gönderilen metinler üç nüsha halinde yollanmalıdır. 
Yazıların hazırlanması 
Yazılar, standart dosya kağıdına bilgisayar veya daktilo ile, yaprağın bir yüzüne iki aralıklı 
olarak PC uyumlu bilgisayarda Word programı ile yazılmalıdır. Yayınevine veya editöre 
elektronik posta yoluyla veya disketle gönderilmelidir. Yazı içeriğinde yer alan tablo, şekil ve 
fotoğraflar olası bir yanlışlığı önlemek için dergi formatına uygun hale getirilmelidir. 
Başlık Sayfası: Bütün yazılarda birinci sayfada yazının başlığı, bunun altında yazarların açık 
isim ve soyadları unvanları ile birlikte yazılmalıdır. Bunu, bir satır altta çalışmanın yapıldığı 
kurumun adı ve şehir izlemelidir. Birinci sayfada ayrıca yazışmaların yapılabileceği yazarın 
ismi, adresi, telefon ve eğer varsa faks numarası belirtilmelidir. 
Derlemeler en son yenilikleri kapsayacak ve yurdumuzdaki gelişmeleri de içine alacak şekilde ve 
mümkünse o konuda çalışmaları olan yazarlarca deneyimlerine dayalı olarak yazılmalıdır. 
Derlemenin, o konuda araştırmalar ve deneyimleri olan bir araştırmacının görüşlerinin 
değerlendirildiği geniş bir yazı anlamına geldiği unutulmamalıdır. Derlemelerde kaynak adedi 
en fazla 50 ile sınırlı kalmalıdır, özelliği olan derlemelerde bu sınır geçilebilir. 
Editöre çeşitli konularda ve özellikle dergide yayınlanan yazılarla ilgili mektuplar yazılabilir ve 
yazarlarca cevaplandırılması istenebilir. Bu yazı cevapların dergide yayınlanıp 
yayınlanmamasında editör bağımsızdır. 
Kısaltmalar: Ayrı bir sayfada kısaltmalar açıklanmalıdır. 
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Teşekkür: Bu bölümde çalışmaya sınırlı katkıları olan, ancak yazarlar bölümünde yer almayan 
kişilerin ve varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşun ismi yazılmalıdır. 
Şekiller ve Tablolar: Fotoğraflar siyah beyaz ve parlak kağıda basılmış olmalıdır. Resimler ayrı 
bir zarf içerisinde gönderilmeli, kağıtlara yapıştırılmamalıdır. Grafikler bilgisayarla 
düzenlenmelidir. Bütün şekillere sıra numarası verilmeli, metin içinde yeri geldikçe bu 
numaralar belirtilmelidir. Her şeklin arkasına yönü. numarası ve yazarın ismi. kurşun kalemle 
yazılmalıdır. Şekillerin alt yazıları ayrı bir kağıda yazılmalıdır. Mikroskopik resimlerde büyüme 
oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır. Tabloların üzerine numara ve başlık yazılmalıdır. 
Kaynakların Yazılışı: Kaynak, yazının sonunda metin içerisindeki kullanılış sırasına göre 
dizilmelidir. Yazarların hepsi, tam soyadları ve adlarının harfleri ile yazılmalıdır. Yazarlar 6'dan 
çok ise, ilk üç adın ardına 'et al.' eklemek suretiyle kısaltılır. Dergi isimleri Index Medicus'a göre 
kısaltdmalıdır; bunun mümkün olmadığı yerlerde kısaltmadan yazılabilir. Makale başlıklarında 
ilk kelimeden sonraki kelimeler küçük harf ile, kitap adlarında ise kelimelerin hepsi büyük harf 
ile başlamalıdır. Daha sonra derginin yılı, sayısı, başlangıç ve bitim numaraları yer almalıdır. 

Kaynakların yazımı için örnekler: 
Makale için örnek: 
Williams AF, Barclay .AN. The immunoglobulin superfamily. Annu Rev Immunol 1988: 6:381 
Kitap için örnek: 
Lawson WE. The Heart, London, Blackwell Science, 1998. p. 169 

Yazışma adresi: 
Genel Yayın Yönetmeni; 
Dr. Batuhan Kaya 
Aydmevler Mah. Sanayi Cad. No:22 
34854 Küçükyalı-İstanbul 
Tel: (0216) 388 32 75 
Fax:(0216)41710 06 
e-mail:batuhan @frik. com. tr 
www.dirim.com 

Ajans: 
Moda İletişimYayıncılık Ltd. Şti. 
Osmanağa Mah. Sakız Sok. Nimet Apt. 20 '9 
34710 Kadıköy-İstanbul 
Tel: (0216) 449 03 85 • 418 73 13 
Fax: (0216) 418 72 11 
e-mail: umutbehramturan@yahoo.com 
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Progestojen Tercihiniz 

duphaston ® 

didrogesteron 

ÜRÜN SİLGİSİ 

Dislonksiyonel 
Siklusun 11-25' 
Pna-menstrOel 

bir 10 un Habı 

Het ID mg didrogesteron içerir Faımakodinamik Özelliklen Didrogesteron östrojen etkinliği altındaki üterusta tam sewetuar enaometrryum a t ü g S ^ H 
ırak öslrojen ile ınduklenen artmış endometriyum hiperplazısi ve/veya karsıncjenez riskinden korunma sağlayan oral yoldan etkili bi- p r o g e s ^ ^ ^ ^ ^ H 
rogesleron eksikliği vakalarında endikedır. Didrogesteron östroısnık. androjenik, termojenik, anabolık veya kottikoıd herhangi bir aktivıteye samp flefiHCj 
: Hormon replasman tedavisinde: İntakı uterusu olup, doğal olarak veya cerrahi girişim sonucu menopoza girmiş kadınlarda uygulanan nonrtoîE 
•rslhrfe kulianılan öslrojenin endometriyum üzerindeki istenmeyen etkilerine karşı koymak amaçlı olarak uygulan». Progesteron eksikliği durumlarında: 
/isinde erdometrıyozıs tedavisinde, sekonder amenorenın tedavisinde, düzensiz sıklus tedavisinde, dıS'onKsıyonel uterus kanamalarının t-:::.. 
andromlann tedavisinde, kanıtlanmış progesteron eksikliğine bağlı gelişen düşük tehdidi ve haDiiüel abortus'un tedavisinde. Luteal yetmen 
in tedavisinde Kontrendikasyonlan: Aktif madde didrogesteron ve içerdiği yardımcı maddelere aşın duyarlılığı olanlarda kontrendiked>r Uyan I ar/Önlemler. 
. az sayıda vakada ara »anaması oluşabilir. Bu durum dozajın arttırılması ile engellenebilir Didrogesteron östrojen ile kombine olarak kullanıldığında 
ı replasman tedavisinde olduğu gibi) östrojen tedavisi ile bağlantılı tüm kontrendikasyonlar ve uyanlar dikkatte gözden geçirilmelidir. Didrogesteron-

1 ekolojik muayene ve düzenli aralıklarla yapılması önerilen mamogratiyi de içerecek şekilde gerçekleştirilecek yıllık fiziksel muayenenin 
Ollarda reçetelenmemelıdırler. Jinekolojik muayenede hastanın bılüıriceğı ara kanamaları ve saptanacak anormal bulgular endometrial değerlendirme 
et edebilir. Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik KategorisiıC; Günümüze dek didrogesteron'un gebelikte kullanılmamasını gerektirecek b i r " 
a- tadır Didrogesteron emzirenlerde anne sütüne geçmektedir. Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi: Araç ve makına kullanma yeteneği üzerinde b i r d 
rı E t M f ' A d v e r s Etkiler: Tedavi sırasında ara kanamalar oluşabilir (Uyarılar ve Önlemler bölümüne bakınızı Seyrek olarak, asteni. tıaftf ateş. sankk I 
^ ^ B b ortaya çıkan karaciğer fonksiyonlarında değişimler oluşabilir. Alerjik deri döküntüleri, kaşıntı ve urtiker seyrek olarak bildirilmiş istenmeyen 
j H H b m de dahil olmak üzere ödemler çok seyrek oiarak bildirilmiştir. Çok izale vakalarda hemolıtik anemi bildirilmiştir BEKLENMEYEN BİR ETKİ . 
DE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ Kullanım Şekil ve Dozu: Hormon replasman tedavisi: Sürekli öslrojen tedavisi i le k o m b i n e ; 
kher siklusun birbirini ızıeyeç M gününde günde bir tablet. 10 mg didrogesteron uygulanır. Siklik öslrojen tedavisi ile 
Sttoıen tedavisinin son 12r% gününde günde bir tablet 10 mg didrogesteron uygulanır. Eğer en d om et riyal biyopsi _ ""••-='.,„ 
nuçlen yetersiz progestasyonel cevaba işaret etmekteyse, didrogesteron dozu 20 mg olarak verilmelidir. Dismenore: — I 
fcjpMtLar33"1 d a gunaehki kez 10 mg. Endrometriyozis: Siklusun 5-25'ıncl günleri arasında veya sürekli olarak 
iç kez '0 ntşaptef onksıyönel kanama (kanamayı durdurma amaçlı olarakj: 5 ila 7 gün süreyle günde iki kez 10 mg. 
kanama (kanamayı önleme amaçtı olarak}: Siklusun 11-25'incl günleri arasrnda günde iki kez 10 mg. Amenora: 
ncı günleri arasında günde i k i j ^ 10 mg !T^5'ırıcı günleri arasında günde bir defa uygulanan bir bstroien İle birlikte), 
sendromfarzSıiıiusur: 1'-25' n:.< m ni'-r. masında günde İki kez 10 mg Düzensiz siklus tedavisi: Siklusun 11-25'inci 

ı..ı j- t.: kez 10 mg Düşük tahdidi: Başlangıçta 40 mg, takiben semptomlar ortadan kalkıncaya kadar sekiz saatte 
tiıel abortus: Gebeliğin 20'ıncTnaftasına Kaaar günde ıkı kez 10 mg. Luteal yetmezliğe bağlı infertilite: Siklusun 

duphaston 

a günde 10 mg. Tedavi, en az birbirini izleyen 6 sıklus boyum 
k b t r k l Q m ^ b a P i t u e i abortus boii.mur.de belirtildiği şekilde ti 

ksonucunda oluşan rahatsızlık verici herhangi bira 
ıdavl gerekebilir, Önerilen tedavi gastrit 

mptomatık olarak /a DI İm a) id ir Sakt^fcKo şutları: 25 C altındaki oda sıcaklığını 
e ambalajında sn-cavınız. Ticari TakdMŞMdi ve Ambalaj Muhtevası: Her tat 

ir ambalajlarda Ruhsat sahibi: âvui^L ^hrar mace ut i cats B.V 
jnevler Malı. Sanayi Cad. No: 22 Ka'tVi - » ç ü k y a l ı 81580 istanbul j 

ti Yeri: Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve T İ c a S f c S U K û ç ö k k a ı ı ş t ı r a n ^ H 
7.02.2002-199/35. 118.11.2002 tarihi tıöi^ff^fr 16 KDV'lı ^m\\\\ 

jdilmış marka. Dana fazla bilgi için kuruluşumuza 

rasmda gebelik 
Doz Aşımı 

büyük miktarlarda 
idol yoktur ve tedavi 

ulaşamıyacakları yerlerde 
içeren 20 tabletlik 

cara; Ltd. Şti. 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
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ağrısız ve acısız 
jr ısız. ve sg r 

s u r a c t ı v e 
b ' r y a Ş a i ^ algesaL 

AKUT VE KRONİK ARTRITLERDI 

EZİLME, BURKULMA, KIRIKLARDA 

BEL, BOYUN, OMUZ AĞRILARINDA 

KAS KRAMPLARINDA 

SIC 
ETKİ 

SIS wM.İ till j HİS»»!* 

Od 9 Yardımcı Madde: Lnvnnio esansı Farmakolojik 
ıkın giderir ve daha ilk friksiyonda belirli bıı hafifleme saq 

, sürülen yerele hos bir serinlik vermek sureliyle tesir eder 
ı giderici olarak, mafsal ve adale romatizması, 
ılır Gözp ve ağan lemrıs ettir iWmelidir Tedavi esnasında deride tahriş görülürse 
I BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORA BAŞVURUNUZ Kullanım Şekli ve Do: 

ıen emdirilir Bu friksiyonlar günde 2 3 kere tekrarlanır Ağrı kuzinimin la mam iv I e geçmesini soglayıncaya kadar ı 
] seklinde fayda soqlai ilacı sürdükten sonra üzı 

- ~ J j k ı talka çıkarılır ve kuıuk tek 
m yerde nıubufoza edilmelidir 

kullanmayınız Dikkat Edilecek Hususlar: Y ' 
40 arlık tüpler % I 8 K . D V ı ' ' ' 

Bitkisel Hac San A 5 Düzce Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik llac San. ve Tic. l id. Sti. ISTANBUL I 


