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O MsrK.ezî Erid - ÖiGürüP 
merkezinin inhibisyonu 

O Periferîk Erki - Spcızrnoliük 
erki ile reseptör 
duyarlılığının azaltılması 

FORMÜLÜ: 5 mi Krevai Şurup 7.5 mg butamlrat sitrat ve yardımcı madde olarak sodyum sakarin, sorbitol, benzolik asid ve kayısı aroması içerir 
FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ: Emilimi; Oral yolla alındıktan sonra tam olarak ve hızlı bir şekilde emilir. Doruk kan düzeylerine (Cmax) ulaşma zamanı 
gerek tablet ve gerekse şurup formlarında farklılık göstermez, yaklaşık olarak 1-1,5 saati alır. Dağılımı; Emildikten sonra organizmadaki davranışı doğrusal 
farmakokinetlk Özellik gösterir. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Metabolizması,- Butamlrat, plazmada antitussif aktlvlteye sahip metabolltleri 
olan 2-fenilbutirlk aside ve dletilaminoeloksietanole hidrolize olur. 2-fenilbutirik asidin bir bolümü daha sonra para pozisyonunda hidroksllasyona uğratılarak 
metabolize edilir. Atilimi; Metabolltleri böbrekler yolu İle atılır. Ana metabolitleri büyük oranda glukuronik aside bağlanarak vücuttan atılır. Yarılanma Ömrü 
(tl/2) yaklaşık 27 saattir. Tekrarlanan dozlarda vücutta birikimi sOz konusu değildir. ENDİKASYONLARI: - Değişik nedenlere bağlı akut Öksürük durumları, -
Cerrahi girişim ya da bronkoskopl Öncesi ve sonrasında gelişen Öksürük durumları. KONTRENDİKASYONLARI: Butamirat sltrat'a ya da İlacın İçeriğindeki 
maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde ve şiddetli solunum yetmezliğinde kullanımı kontrendikedir. UYARILAR / 
ÖNLEMLER: Gebelik döneminde kullanımı ile ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte İlk 3 ay suresince bu İlacın kullanılmaması Önerilmektedir. 
GEBELİK ve LAKTASYONDA KULLANIMI: Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Butamirat sitratın anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle 
emziren kadınlarda dikkatle kullanılması Önerilir (Gebelik kategorisi; C). YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER İlacı kullanan hastalarda nadiren deri döküntüsü 
mide bulantısı, diyare, somnolans ve baş dönmesi gibi yan etkiler gözlenmektedir. Bu yan etkiler dozun azaltılması İle ya da İlacın kesilmesi İle odadan 
kalkar. İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİÖER ETKİLEŞMELER: Butamirat sitrat ile hiçbir ilacın etkileşimde bulunduğuna İlişkin kanıt yoktur.KULLANlM ŞEKLİ ve 
DOZAJ: Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır! Doktor tarafından başka bir şekilde Önerilmemiş ise: »3-6 yaş arasındaki çocuklarda günde 3 defa ı oıçek 
(1 Ölçek = 5 mi) • 6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 3 defa 2 Ölçek «12 yaşından büyük çocuklarda günde 3 defa 3 ölçek • Yetişkinlerde günde 4 defa 
3 Ölçek. DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ: Doz aşımına bağlı uyuklama, bulantı, kusma, diyare, baş dOnmesl, hipotansiyon gibi semptomlar meydana gelebilir. 
BOyle durumlarda hastalara acil yardım yapılmalı, aktif kûmür, laksatif ve gerekiyorsa semptomatik tedavi uygulanmalıdır. SAKLAMA KOŞULLARI: : ; 
altındaki oda sıcaklığında çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kutunun üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra 
kullanmayınız! TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Kreval Şurup; 1.5 mg/mL, 100 mLTIk renkli şişede, 5 mLTIk 1, 2.5 ve 5 mL'ye işaretli kaşık 
Ölçekle beraber. RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ: DR. F. FRİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aydınevier man. Sanayi cad. 22, 34854 Küçükyalı/ İSTANBUL 
RUHSAT TARİHİ VE NO: 13.09.2004 - 204/63 ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ: Plantafarma İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. Sancaklar Köyü/DÜZCE Reçete ile saMr. 
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kaslar simdi... 
renirarrıiclol HCİ 

Miyofsticikscır) %/& Analjezik 

Cabral* 3 Ampul x 3 mi 
Formülü: İmrk i ampul. Etken Medde: 800mg Penıramıdol HCİ Y a r d ı m a Medde: Sodyum r-droksıt 2 73mg. dmjie su q i 3 o - Farmakolojik Özell ikleri: Cabral. beyin ve meduHa sonaiıste 
poirunapwk refleksten bloke etmek suretryte. ağn-kasılma zincirini y*ar Bu suretle adale gergınlıklennı grderır. adale ağniannda kuvvetti arujljez* etki yapar Monosınapt* refleksten etkilemez 
Mıyorelaksan ve analjez* olarak Cabral. cizgA ada-? ve hareket sıstemnın diğer yapdannda akut ve k r o n * ağrıların tedavisinde endıkedi' E ı s d l k i s y o n l ı n : Bel ağnla'i, lumbago, sryat*. disk 
rahatsızlıktan ve medıko-mekanık veya şıropraklık. mesela su altı masajları gır> diğer tedavileri destekleyici olarak kullanıl r Kontrendifcasyonlan: BılıomemeıteoV Uyanlar/Önlemler: Cabra 
adale zerklerinde iyi tahammül edilir Nadir olarak zerkten sonra baş dönmesi sersemlik olabilir Bu sebepte zerklerden sonra 1/2*1 saat istirahat tavsiye edrar Batta M b v t rare* pottur Y a n 
Etküer/Adven EtkRer: Nadiren ai len* reaksiyonlar görülür BEKLENMEYEN BİR ETKİ GORÛIDÛC.UNDE ODKTORUNUZA BAŞVURUN,: Har, Etkilenmeleri ve Diğer Etkileşmeler arva rumarm 
türevleri, tobu' jmıd ve drfervfMdantoin'ın ykımını ınhıbe ederek etkeenni artırır KuHanrm Şekli ve Dozu: Günde 1 ampul glutea Hine derin zerk edrbr l a d a n çocunenr r-şe-evr- e > * ' yerterde. 
ambalajında ve 2S*C'nin atındaki oda stcakhğında saklayınız Doktora danışmadan kullanmayınız Ampuller fazla soğukta kalırsa iyinde knstateşme c4ab*r Ampuller. oda ısnvma bekteMdrğ-nde 
veya »Wdrginda knstaler kaybolur ve kullanım bakımından hiçbir sakıncası yoktur rıcari Takdim Şekli ve Ambalaj: fert . 3 amp. Piyasada Mevcut Diğer Farmasotik Dozaj Şekilleri: Cabra: 
24 draje Ruhsat Tar ih i ve N o : 11 I I 1 9 7 0 * 106/14 Ruhsat Sahibi : Dr. F. Frik Hac San. ve Tic. A.Ş. İSTANBUL İmal Yeri: Mefar Hac San A Ş KartaMSTANSU. Reçete i le satılır. 
Referanslar 

1. Thomas B . O D e l l P h a r m a c o l o g y o l Phenyramıdol w i t h e m p h a s i s o n analgesic and m u s c l e - r e l a x a n t e f f e c t s R e p r i n t e d f r o m A n n a l s of The N e w York 
Academy of Sciences Wji.86.Art I .Pg. 191-202. 1960 

2. Peter E Sıeçler. M D . Joseph A.FABIANI. M D and John H nodıne. M D 
- D o u b l e - B t m d C o m p a r i s o n of I n t r a m u s c u l a r Phenyramıdol a n d Placebo m A c u t e M u s c u l o s k e l e t a l Pam Syndromes S e c t i o n o t C l i n i c a l P h a r m a c o l o g y . 

Department of Mecfcone and Section of Orthopedics. Department of Surgery. Hahnemann Medical Collage and Hospital. Phtadelphia Current 
TherapeuU Research Vol 9. No t . Jan 1967 

Cabral 24 Draie 
F o r m ü l ü : ' awe. Etken Madde: 400mg Feniranvdol HCİ. Y a r d ı m a Madde: Tanrazıne. tıtandoksn. toz şeker Farmakoloj ik ÖzeHikleri: Cabral. beym ve medulla spmakste potarujpt* refleksleri 
bloke etmek suretryte, agn-kas*na zinonni y*ar Bu suretle adale gergml*lennı gıdenr. adale ağniannda kuvvetli anarjez* etki yapar Monosınapt* reflekslen etkilemez Niyorelaksan ve analjezik 
olarak Cabral, ; z g * adale ve hareket sisteminin diğer yaptannda akut ve kronik agnların tedavisinde enaned" Endikasyonlan: Bel agnlan. lumbago, syatik. dok rahatsızkklan ve rrvad*o-mekanık 
veya şrropratik. mesela su altı masajlan gibi Ağer tedavılen destekleyici olarak kullanılır Adalelerdek gerginlikten g*Jenr. ağrıyı geçirir ve kramp habndekı iskelet adalesinin fonksiyonunu sağlar. 
Kontrendikasyonlan: Preparatın birleşiminde yeralan herhangi bir maddeye karşı hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır Uyanlar/Önlemler. Antıkoagûianlarla tkriikte alındığında kanama, 
oral antıAabebklerle karbonhidrat metaboamasmda değişiklik. ant*orrvülsiflerie göz titremesi, görme bozuklukları, koordme olmayan hareketler ortaya çıkarsa Cabrai'm kesılmes» ve doktora 
gidilmesi tavsiye edilir. Haçlarda boyar madde olarak kullanılan Tartrazıne limitlerin altında olduğu halde hassasiyet reaksiyonu gösterme potansiyeli bulunduğundan d*kat le kullanılması tavsiye 
eddır Yan EtkBer/Advers Etkiler Bazı hassas hastalarda midede dolgunluk veva bulant ddde vanma duvusu veya de*. eksememı yapabilir taka' çabuk geçodrr Uyuşukk*. kaşrıtj ve den dokuntuten 
görülebilir Eğer hıpersenvvıte veya den dCkuntülerı oluşursa ilaç venüres. ouraunaur B E i U İ N U f ' N - • ...- _ \ _ : İlaç Etkileşmeleri ve Diğer 

Etkileşmeler Cabral draje, kumann demeleri (antıkoaguianiar). tobutarrnd. ora a n M e e n k «* dta'iRvaaranr et tezaj* gfterı -wjuuns» Bu «eçıann etkilerini artıracağından dikkatle kvrtanılmahdv 
Kullanım ŞokE ve Dozu: Günde 3 kere 1 -2 draje, yemeklerden sonra çığrıenmeram »ut j . . Doz Aşımı ve Tedavisi- Gunk* doz UOOmg a tadar »yi totere eoShvAtedir Ancak ilaca bağlı herhangi 
bir semptom görülür ise doktora danışılmalıdır Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj : 24 a-ajew, OK» Piyasada Mevcut Diğer Farmasotik Dozaj Şeluleri: Cabral 3nvT* 3 ampul, taçlan çocukların 
erişemeyeceği yerlerde, ambalajında ve 25'C'mn altındaki oda « a k l ı n d a saklayınız Doktora damşmadan kulLar-maynız Ruhsat Tarihi v e N o : 11.11 1970 -106712 Ruhsat Sahibi: Dr. F. 
Frik İlaç San. ve T k . A.Ş. İSTANBUL İmal Yeri: Yeni İlaç ve Hammaddeleri San ve Tıc. A Ş EsenyunylSTANBUL Reçete i le satılır. 
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Değerli Okurlar, 

insanoğlu ne kadar garip ki; hem kışın soğuğundan, rüzgarından, karından kaçar, 
hem de her bir mevsimi ayrı özler. Geciktiğinde endişelenir, hemen diline dolar... 

Sanırım gelecek yıllarda, biz olmasak bile çocuklarımız kışı bizden daha çok 
özleyecek. Ama kışın soğuğunu ve yağışını en çok toprak, bitkiler ve kirlenen 
havamız arayacak, işte bu arayışa; dünyamızı sıcak ama; derisi kurumuş, çatlamış 
ellere bırakmadan başlamak hepimizin görevi. 

Evet, bahsettiğim eller "küresel ısınma" nın elleri başka deyişle; yuvamızın 
düzeninin tepetaklak oluşunun mimarları. 

Bilim adamlarına göre 2030'da Türkiye'de, 2080'de ise tüm Avrupa'da kış mevsimi 
yok olacak, inanılmaz, öyle değil mi? Aklımız almıyor, sanki bir efsane gibi... Peki 
sizce, "kardanadam yapıp burnuna havuç takmak" da bir gün efsane olur mu? 

Tabii ki olmasın istiyoruz, hatta birçoğunuz "ne yapsam da bunlar gerçek olmasa?" 
diye düşünüyor biliyorum. Bence bunları konuşmak ve bilmek, bilenleri çoğaltmak 
yapılacaklarda ilk adım olabilir. Gerisini başkalarından bekliyoruz ama o 
başkalarını yönlendirmek de bizim elimizde değil mi? 

Belki de bizler; açgözlü, obur ve arsız küçük çocuklar gibi dünyamızı bir çırpıda 
tükettik ve şimdi kırılan oyuncağımız elimizde, ağlayarak yenisini istiyoruz. Ancak; 
ne yenisini alacak fedakar bir annemiz var, ne de oyuncağımızı tamir edecek 
gücümüz. Hatta en kötüsü; oyuncağın aslında bizim olmaması. Daha birçoklarının 
o oyuncakta hakkı olması. Bir kızılderili kabile reisinin söylediği gibi; "Biz dünyayı 
atalarımızdan miras değil, sizlerden ödünç aldık." Dünyamızı ödünç aldık ama; 
başımız dik, içimiz rahat sahiplerine geri verebilecek miyiz acaba? 

DİRİM/Ekim-Kasım-Aralık 2006 



İyisi mi biz yine; bu sorularımızı unutmadan ama, kafamızı bunlarla yormadan hala 
var olan güzel kış mevsiminin; karın, yumuşacık kazaklarımızın, kestane yemenin, 
sahlep içmenin ve arada sırada yüzünü gösterip karları eriten güneşin tadını çıkaralım. 
Ve soğuklardan sıkılınca yine başka mevsim bekleyelim... 

Dr. F. Frik İlaç 



PREPAGEL w 
Aescin (Amorf) 0.4q+Dietilamin Salisilat 2.0g 

ı: 40g jel; Etken Madde: Aesln (amorf) 0.4g, Dietilamin salisilat 2.0g. Yardımcı Madde: Lavanta yağı. neroli yağı ve isopropn alkol. Farmakolojik Özellikleri: Alkol vasat içerisinde 
özel formülü ile antiödematöz. antientlamatuar ve analjezik etkiye sahiptir. Aesin (amorf) deriden emilir, dokudaki sıvı birikimini durdurur ve dokunun şişmesini önler. Çarpma ve darbelerden 
oluşan lokal şişmeler hızlı bir şekilde elimine edilir. Salisilikasit bileşeni, antientlamatuar etkiyi artırır ve derin ağrıları azaltmak için tam olarak etkilidir. Prepagel jel transparandır ve süratle 
emilir. Endikasyonlan: Antieksudatif. antiflogistık ve analjezik olarak travma sonucu oluşan ezik, çürük, distorsiyon, hematom ve tendosinovit durumları, omurga kemiği ağrıları (servikal sendrom. 
boyun ağrısı, lumbago, siyatik) vakalarında endikedir. Kontrendikasyonlan: Birleşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlar ile 2 yaşından küçük ve emen çocuklarda kontrendikedir. 
Uyarılar/Önlemler: Açık yaralara ve ışın tedavisi gören deriye uygulanmamalıdır. Yan Etkiler/Advers Etkiler: Çok nadir durumlarda cilt reaksiyonu olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ 
GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. Kullanım şekli ve Dozu: Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde 
sürülür. Masaj gerekmez, arzu edilirse yapılabilir. Tedavi süresi: şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir. Ancak geniş yüzeyde kullanımda etken maddelere ait etkiler gözardı edilmemelidir. 
30°C'nin altındaki oda sıcaklığında, tercihen serin yerde saklanmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerierde ve ambalajında saklayınız. Doktora danışmadan kullanmayınız, ilaçları son kullanma 
tarihinden sonra kullanmayınız. Ticari Takdim şekli ve Ambalaj: 40g'lık aluminium tüp. %8 KDV dahil P.S.F. 3.510.000 TL (Ağustos 2004) Ruhsat Tarihi ve No: 25.07.1997 -183/93. Ruhsat 
Sahibi: Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş. İSTANBUL. İmal Yeri: PlantalammÜaç San. ve Tic. Aş. DÜZCE W W W . f r i k . C O I T t . t r 

http://WWW.frik.COITt.tr


ftrvıbır Mftrtjet 

Colchicum-Disperf Draje 

'*A 
Formülü: 1 draje; Etken Madde: 0.5mg Kolşisin içeren 15.6mg Colchici tohumu kuru ekstresi. Boyar Madde: Ponceau 4 R, titandioksit, şeker. 
Farmakolojik Özellikleri: Colchici tohumları Kolşisin, gut (damla) hastalığında eskiden beri başarı ile kullanılmaktadır. Analjezik ve antiflojistiklerin 
geliştirilmesine rağmen akut gut vakalarıda Kolşisin tedavisi değerini korumaktadır. Tesir mekanizması ise tam olarak açıklanamamıştır. Kolşisin 
oral yoldan kullanımı ile hızlı bir şekilde absorbe olur. Yüksek konsantrasyonda böbrek, karaciğer ve dalakta bulunur, itrahı, böbrek ve safra 
tarafından olur. Endikasyonları: Akut ve kronik gut (damla) hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi tedavisi ve Behçet sendromuna yardımcı olarak kullanılır. 
Kontrendikasyonları: Preparatın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı hassasiyeti olan kişilerde kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: 
Diyarenin sürekli ve şiddetli oluşu halinde doktora gidilmelidir. Yaşlı ve halsiz hastalarda, özellikle böbrek, mide, barsak veya kalp hastalığı 
olanlarda, Colchicum Dispert draje kullanırken dikkat edilmelidir. Hamilelikte kullanımında fötal zararlara yol açabilir, gerçekten ihtiyaç olduğunda 
yarar /arar oranı göz önünde bulundurularak verilmelidir. Yan Etkiler/Advers Etkiler: Yüksek dozlarda önce bulantı, kusma, sulu ve kanlı diyarı'. 
karın ağrısı gibi gastrointestinal belirtiler oluşturabilir. Gene yüksek dozlarda hipovolemi, şok, hematüri ve böbreklerde "shut down" sonucu oligüri 
yapabilir. Dermatozlar görülebilir. Hipersensitivite reaksiyonları oluşabilir. Uzun süreli tedavilerde kemik iliği depresyonu ile beraber agronülositoz, 
trombositopeni ve aplastik anemi oluşabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İlaç Etkileşmeleri 
ve Diğer Etkileşmeler: Kolşisin, B12 vitaminin reversible malabsorbsiyonuna neden olur. Asidik maddeler ile Kolşisin etkisi inhibe, alkali maddeleı 
ile potansiyelize olur. Kolşisin SSS depresanlarına hassasiyeti artırabilir, sempatomimetik ajanlara cevap artabilir. Kolşisin terapisi alkalin fosfataz 
seviyesinin yükselmesine sebep olabilir. Kullanım Şekli ve Dozu: Başka bir şekil tavsiye olunmamışsa, akut vakalarda yaklaşık olarak birer saatlik 
aralarla günde 6-7 draje alınır. Hafif diyare oluncaya kadar doz yükseltilebilir. Akut gut krizini önleyici olarak günde veya gün aşırı 1 -3 draje alınır. 
24 saatte 4 mg aşılmamalıdır. Colchicum Dispert draje Allopürinol ve ürikosürik preparatlar ile birlikte kullanılabilir. Doz Aşımı Semptomları: Do/ 
aşımı semptomları 1-2 saat sonra farkedilebilir. İlk belirti kusma-, karında ağrı ve diyaredir. Diyare şiddetlenebilir, hemoraji görülüp metabolik 
asidozise sebebiyet verebilir, dehidraıasyon, hipotansiyon ve şok görülür. Boğaz, mide ve ciltte yanma hissi duyulabilir. Hastada konvülsiyonlar, 
deliryum, kas seyirmeleri, SSS felci oluşturabilir. Ölüm; solunum sistemi depresyonu, KV kollaps veya kemik iliği depresyonu nedeni ile oluşabilir. 
Doz Aşımı Halinde Alınacak Tedbirler: Diyarenin sürekli ve şiddetli oluşu halinde doktora gidilmelidir. Diyare, ilaç kesilerek veya Tentür d'opium 
ile önlenebilir. Hemarojik gastro enteritisten dolayı kanlı diyare, şok sonucu geniş damar hasarı olabilir. Şoku önlemek üzere gastrik lavaj ve ölçüm 
yapılır. Hemodializ ve peritoneal dializ önerilebilir. Diyare ve krampları kontrol etmek üzere ağrı kesici verilir. Saklama Koşulları: Çoı ukların 
ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Doktora danışmadan kullanmayınız. Ticari Takdim Şekli 
ve Ambalaj: 50 drajelik blister. Ruhsat Tarihi ve No: 05.12.1983 -133/10. Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik ilaç San. ve Tic. A.Ş. İSTANBUL. İmal Yeri: 
Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt/İSTANBUL. Reçete ile satılır. 



Değerli Hekim Meslektaşlarım, 

01 Ocak 2005 itibariyle DİRİM TIP GAZETESİ yayın kabulünde bazı şartlar uygulamaya koymuştur. Hakemli 

dergi olmak ve uluslararası arenalarda boy göstermek adına alınmış bu kararları sizler sayesinde 

gerçek 1 eştirebilirsek hepimizin dergisi olan DİRİM böylece hak ettiği yere ulaşmış olacaktır. 

Göstereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederim. 

Dr. Burcu ATAMAN 

Genel Koordinatör 

Dirim dergisi, genel tıp alanındaki araştırmaları, ilginç olguları ve derlemeleri yayımlar. Derginin yayın dili 

Türkçe'dir. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide yayımlanmamış olması ve 

derginin "Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurulu "nun onayını alması gerekmektedir. Yazılar orjinali ve 2 fotokopi 

olmak üzere 3 nüsha şeklinde gönderilmelidir. Beraberinde tüm yazı ve şekilleri içeren bir disket de 

bulunmalıdır. Düzeltme istenen yazılarda, yazının düzeltilmiş halini içeren bir disket de tekrar ayrıca 

gönderilmelidir. Araştırma ve derlemeler en fazla 10 sayfa olmalı, olgu bildirileri ise 5 sayfayı geçmemelidir. 

Yazılar bir başvuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm yazarların imzası bulunmalıdır. 

Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. 

Yazıların Hazırlanması 

Yazılar standart dosya kağıdına daktilo veya bilgisayar ile, sayfanın sadece bir yüzüne olacak şekilde, iki 

aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında yaklaşık üçer santim boşluk bırakılmalıdır. Yazılar, Başlık 

sayfasından başlamak üzere ve sağ alt köşede olacak şekilde numaralandırılmalıdır. 

Yazılarda bulunması gereken kısımlar şunlardır: 

A) Araştırmalar için: 

1. Başlık sayfası 

2. Türkçe özet 

3. İngilizce özet 

4. Giriş 

5. Gereç ve Yöntemler 

6. Bulgular 

7. Tartışma 

8. Kaynaklar 

9. Tablolar 

10. Şekil ve Fotoğraflar 

B) Olgu bildirileri için: 

1. Başlık sayfası 

2. Türkçe özet 

3. İngilizce özet 

4. Giriş 

5. Olgu bildirisi 

6. Tartışma 

7. Kaynaklar 

8. Tablolar 

9. Şekil ve Fotoğraflar 
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Başlık sayfası: Çalışmanın adı Türkçe ve İngilizce ve sadece ilk harf büyük olacak şekilde alt alta 

yazılmalıdır. Yazarların açık adı-soyadı, unvanları, çalıştıkları kurum ve çalışmanın yapıldığı kurum 

belitilmelidir. Yazışılacak yazarın posta adresi ile telefon, faks ve elektronik posta adresleri yazılmalıdır. 

Özet: Başlık sayfasından sonra, ayrı bir sayfada araştırma ve derlemeler için en fazla 150 kelimeyi, olgu 

bildirileri için 50 kelimeyi aşmayan bir özet bulunmalı, özet incelemenin amacını, kullanılan yöntemleri, 

temel bulguları ve sonucu kapsamalıdır. Türkçe özetin altında aynı içeriği kapsayan İngilizce özet yer 

almalıdır. Her yazıda özetlerin hemen altında Türkçe ve İngilizce 3-10 kelime arasında anahtar kelime 

verilmeli, anahtar kelimeler index Medicus'un konu başlıklarına uygun olmalıdır. 

Şekil ve Fotoğraflar: Siyah-beyaz ve parlak kağıda basılmış olmalı ve ayrı bir zarf içinde herhangi bir 

kağıda yapıştırılmadan gönderilmelidir. Grafikler ve teknik resimler çini mürekkebi ile aydınger kağıdına 

veya beyaz kağıda çizilmeli, ya da bilgisayarda yapılmalıdır. Şekil ve fotoğraflar da üç nüsha şeklinde 

gönderilmelidir. Her şeklin arkasına şeklin yönü, numarası ve ilk yazarın ismi kurşun kalemle yazılmalıdır. 

Şekillerin alt yazıları ayrı bir kağıda, şekil numarası bildirilerek yazılmalı ve şekil numaraları metin içinde 

mutlaka belirtilmelidir. Mikroskopik resimlerde büyütülme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır. 

Tablolar: Ayrı bir kağıda çift aralıklı olarak yazılmalı, tablo içinde enine ve boyuna bölme çizgileri 

kullanılmamalıdır. Her tablonn üzerine numara (romen rakamı ile) ve başlık yazılmalıdır. Tablo numaraları 

metin içinde mutlaka kullanılmalıdır. 

Kaynaklar: Kaynakların yazılışı Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri 

index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır. Yazar isimleri altıyı geçiyorsa, ilk üç isim yazılmalı ve sonunda 

Türkçe kaynaklarda "ark." yabancı dildeki kaynaklarda "et al" sözcükleri eklenmelidir. Gerekirse ana kurallar 

www.icjme.org adlı siteden öğrenilebilir. 

Örnek: Halpern SD, übel FA, Çaplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 

2002;347:284-7. 

Örnek: Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981:283:628. Kaynak kitap ise aşağıdaki 

şekilde yazılmalıdır. 

Kitap yaz ımlan 

Örnek (Genel kitap): Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. 

St. Louis: Mosby; 2002. 

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-

Hill; 2002. 

Örnek (Kitap içinde bölüm): Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid 

tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill: 

2002. p. 93-113. 

Kısaltmalar: Başlık ve özette kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde kısaltma ilk kez kullanıldığında 

önüne kelime veya kelimeler grubunun tümü açık olarak yazılmış bulunmalıdır. 

Yazışma Adresi: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 22, Küçükyalı 34854 İSTANBUL 

Tel: 0216 388 32 75 Faks: 0216 417 10 06 e-mail: frik@frik.com.tr www.frik.com.tr 

http://www.icjme.org
mailto:frik@frik.com.tr
http://www.frik.com.tr


100 
konsantresi 

Türkiye'deki ilk ve tek 
enterik kaplı minimikrosfer 
formundaki enzim preparatıdır. 

Sindirim 
Bozulduklarında 

Kreon® 10 000 - 25 000 

1-N 

Kreon 25000 

• 

Formülü: 1 Kreon 10 000 kapsül (hayvan pankreasından elde edilen) 150 mg Pankreatin (muadili 
10000 Lipaz. 8000 Amilaz, 600 Proteaz Ph. Eur. Üniteleri) içerir. 1 Kreon 25 000 kaosu! (hayvan 
pankreasından elde edilen) 300 mg Pankreatin (muadili 25000 Lipaz, 18000 Amilaz, 1000 =roteaz 
Ph. Eur. Üniteleri) içerir. Farmakodinamik Özellikleri : Kreon* kapsüller karbonhidrat, yağ ve 
proteinlenn sindirimi için gerekli enzimleri içermektedir Jelatin kapsüller midede birkaç dakika içinde 
çözülür ve yüzlerce enterik-kaplı minimikrosfer salıverir. Bu minimikrosferlerin enterik kaplaması, aside 
dayanıksız enzimleri, asit düzeyi yüksek mide sıvıları ile degrade olmaktan ve denature edilmekten 
korur. Çoklu-birim doz ilkesinin amacı, minimikrosferlerin, kimusla iyi karışması ve sonuç olaras da 
sahramdan sonra enzimlerin kimus içerisine iyi dağılmalarını sağlamaktır. Enterik kaplama pH>5.5 
düzeyinde hızla ayrışarak, enzimlerin salıverilmesini ve besin maddelerinin tam olarak sindirilmesini ve 
vaktinde absotpsıyonunu sağlar. Endikasyonlan: Kıstık fıbroz, Kronik pankreatit, Post-pankreotektomı, 
Gastrektomi, Pankreas kanseri. Pankreas veya safra kanalının duktal obstruksiyonu (Ör. Neoplazma), 
Shvvachman-Dıamond sendromu gibi pediyatrik ve erişkin hastalarda pankreatik ekzoknn yetmezliğinin 
tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonian : Akut pankreatıtin başlangıç devrelerinde ve hayvansal 
kaynaklı pankreatine aşın duyarlılığı olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır Uyanlar / Önlemler 
Aşın duyarlılık oluştuğunda ilaç kesilmeli ve doktora danışılmalıdır Gebelik ve Emzirme (KategoriC): 
İnsanlarda gebelik ve emzirme sırasında güvenliğine dair yeterli bulgu yoktur. Bu nedenle, potansiyel 
yararları potansiyel riskleri geçerli kılmadığı sürece pankreas enzimleri gebelik ve emzirme sırasında 
kullanılmamalıdır. Yan Etkiler /Advers Etkiler İlaca bağlı istenmeyen etki msidansı çok düşüktür ( < % l). 
Nadiren diyare, konstıpasyon, midede rahatsızlık, bulantı ve den reaksryonlan bildirilmiştir. BEKLENMEYEN 
BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşmeler 
Kreon" kapsül ile hiçbir ilacın etkileşimde bulunduğuna ilişkin kanıt yoktur Kullanım Şekli ve Dozu: 
Pozoloji, ayrı ayrı her bir hastanın ihtiyacına ve aynı zamanda hastalığın seviyesine ve gıda ıçenğıne 
göre tespit edilir. Kapsüller, öğün aralarında yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden bütün olarak 
yutulmalıdır. Kapsülü yutmakta güçlük çekenler (yaşlılar veya çocuklar) için kapsül dikkatlice açılır, minimikrosferler çiğneme gerektirmeyen püre kıvamındaki bir yiyeceğe (pH<5.0) eklenebilir veya sıvı ile 
yutulabilir. Yiyecek veya sıvı ile karıştırılan minimikrosferler saklanmamalı ve hemen kullanılmalıdır. Başka şekil tavsiye edilmemışse her öğün esnasında 20 000 - 40 000 Unite Lipaz alınmalıdır. Doz Aşımı: 
Aşın dozdaki pankreatin, hıperürikozüri ve hiperürisemi meydana getirebilir. Saklama Koşullan : 20°'C in altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyecekten yerierde ve ambalajında muhafaza ediniz. 
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası: Kreon 25 000 kapsül: 50 ve 100 kapsüllük blister ambalajlarda Kreon 10 000 kapsül: 100 ve 200 kapsüllük HDPE (Yüksek Dansıtelı Polietılen) kaplarda. 
Ruhsat Sahibinin İsim ve Adresi : Dr F. Frık İlaç San. ve Tic. AŞ Aydınevler Mahallesi Sanayi Cad. 22. 34854 Küçükyalı-ISTANBUL Üretim Yeri : Solvay Pharmaceuticals GmbH Hannover-Almanya 
Reçete ne sat"' 
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DRAJE 

I 

o Pankreoflat 
Formül : Aktif madde; 1 draje: 170 mg Pankreatin (5500 Amylase; 6500 Lipase. 400 Protease F.I.P. Initeleri), 310 mg Silikon-Kurutoz'da 80 mg Dimelilpolisiloksan. 1 ölçek (2 gram) granül: 172 mg 
Pankreatin (6500 Lipase, 5500 Amylase, 400 Protease F.I.P. initeleri). 310 mg Silikon-Kurutoz'da 80 mg Dimeli lpol isi loksan. Farmakolojik özellikleri : 
Mide-barsak gaz birikimleri prensip olarak üç ana nedene bağlanabilir: Hava yutmak (asabi ve acele yemek yemek), Sarsaktaki sindirim ve parçalama yetersizliğine bağlı gazlar. Barsak mukozasının 
gazlan giderme ödevindeki eksiklikler Pankreoflat içersinde pankreasın doğal enzimleri olan Lipase, Amylase, Protease yüksek oranda bulunur. Bu enzimler ana besin maddeleri olan proteinlerin, 
karbonhidratların ve yağların sindirimlerini sağlar, proteinlerin sindiriminde naturel duedonum suyu gibi çözücü bir etki gösterirler. Pankreotlat'ın birleşiminde bulunan, resorbe olmayan, zararsız, 
aktive edilmiş Dimelilpolisiloksan maddesi, en ufak köpüğü hızla dağıtır. Kimyaca ve farmakolojik olarak inert olup. barsaklarda rezorbe olmadığından çok iyi tahammül edilir. Endikasyonları : 
Sindirim bozukluklarına bağlı gaz şikayetleri, aerofaji-hava yutma, yağ-profein-karbonhidrat hazmının bozuklukları, pankreatik yetmezliği olanlar, ameliyat öncesi 
ve sonrası gaz şikayetleri, fazla zamansız yemeğe bağlı olan hazımsızlıklar, karın içi organlarının radyolojik tetkiklerinden önce gaz giderici olarak kullanılmaktadır Kontrendikasyonları : Preparat 
içindeki maddelerden herhangi birisine, özellikle proteinlere aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Uyarılar/önlemler : Drajeler çiğnenmeden yutulmalıdır. Granül formu için; 
çocuklarda kullanımında içilmeyi kolaylaştırmak için meyva suyu, çay veya suda karıştırılarak yemek esnasında verilmelidir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılması gerekliğinde, sağlayacağı 
yarar-zarar ilişkisi göz önünde alınarak kullanılmalıdır. Yan etkiler/Advers etkiler: Gastrointestinal kanalın doğal yapısını bozabilir. Nadiren bulantı, kusma, aşırı duyarlılık reaksiyonları (aksırma, 
lakrimasyon veya deri döküntüleri gibi) yapabilir. Fazla dozları diare, hiperürikozüri, hiperürisemi yapabilir. Ağız mukoza irritasyonu ve stomatit oluşturabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE 
DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. Kullanım şekli ve dozu : Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Draje; Yemeklerde 1-2 draje çiğnenmeden yutulur. Röntgen çekimlerinde gaz bulunmaması 
için çekimden önce 2 gün, günde 3-4 kere 2 draje ve çekim günü sabah aç olarak 2 draje alınır. Granül; Doktor tarafından başka şekil tavsiye edilmemişse yemeklerde 1-2 ölçek (2-4 gr) suda 
karıştırılarak içilir. Bebekler ve küçük çocuklara; 1/2-1 ölçek (1-2 gr) granül, soğuk veya ılık suda eritilerek verilir. Röntgen çekimlerinden önceki iki gün günde 3-4 kere 2 ölçek (4 gr) ve çekim sabahı 
aç karnına 2 ölçek (4 gr) içilir. Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası ; 60 drajelik blister ambalajlarda, 45 gr'lık aluminium tüp ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde, ambalajında ve 25"C'nin 
altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Doktora danışmadan kullanmayınız. Ruhsat sahibi: Dr. F. Frik. ilaç San, ve Tic. AŞ. İSTANBUL Ruhsat tarih ve no : 11.11.1970 - 105/99 (draje) -11.11.1986 
137/99 (granül) imal yeri: Plantafarma Bitkisel ilaç San. AŞ. Düzce Reçete ile satılır. 


