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Mictonorm 
Propiverin Hidroklorür 

idrar kaçırma • <* <^fe mt W&% 
tedavisinde yeni bir 

Formülü; Her draje, Etken madde: 15 mg propiverin hidroklorür içerir. Farmakodinamik Özellikler: Kalsiyumun içeri alımının 
inhibisyonu ve muskülotropik spazmolizise neden olan mesane düz kas hücreleri arası kalsiyumun düzenlenmesi ve antikolinerjik 
etkiye balı olarak pelvik sinirin efferent balantısının inhibisyonudur. Endikasyonlan Gerek idiyopatik detrusor a˛ın aktivitesine 
balı, gerekse omurilik yaralanmalanna balı nörojenik detrusor a˛ın aktivitesi, örnein transvers lezyon paraplejisi olan hastalarda 
ani idrar sıkı˛ması ve sık idrara çıkma gibi, idrar tutamama problemlerinin tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonlar ilaç, 
aktif maddeye ya da herhangi bir yardımcı maddeye a˛ırı hassasiyet gösteren hastalarda, baırsak obstrüksiyonu, ı 
retansiyonun beklendii önemli dereceli mesane ta˛ma obstrüksiyonu, miyasteni gravis, intestinal atoni, ciddi ülseratif kolitis 
toksik megakolon, kontrol edilememi˛ kapalı açılı glokom, orta dereceli ya da ˛iddetli karacier yetmezlii, ta˛iaritmi Uyanlar/Önlemler: Otonomik nöropati ˛ikâyeti olan 
hastalarda dikkatli kullanılmalıdır: A˛aıdaki hastalıklann semptomlan, ilaç alımını takiben ˛iddetlenebilir: ciddi konjestif kalp yetmezlii, prostatik hipertrofi, reflü özofajit 
ile hiatus hernisi, kardiyak aritmi, ta˛ikardi. Dier antıkolinerjikler gibi, propiverin, midriyazis'e neden olur. Bundan dolayı, anterior odanın ön açılan ile yatkınlık kazanmı˛ 
bireylerde akut kapalı açılı glokoma neden olma riski artabilir. Organik mesane hastalıklanna balı olduu kadar, böbrek hastalıkları ve konjestif kalp yetmezliine balı 
pollaküri ve noktüriye tedaviden önce hüküm verilmelidir. Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı: Gebelik Kategorisi: C Propiverin hidroklorür hamilelik sırasında 
kullanılmamalıdır ve emziren kadınlara verilmemelidir. Araç ve Makine Kullanma Yetenei Üzerindeki Etkileri: Hastanın bir motoriu ta˛ıt ya da ba˛ka bir makine kullanmak 
gibi zihinsel uyanıklık gerektiren aktiviteleri yapma kabiliyetini ya da bu ilacı kullanırken tehlikeli olabilecek i˛ yapma kabiliyetini azaltabilir.Yan Etkiler/Advers Etkiler: Aız 
kumluu, anormal akomodasyon, kabızlık, yorgunluk, akomodasyon, bulantı/kusma, ba˛ dönmesi, titreme, idrar retansiyonu, kızarma, uyu˛uklukla beraber dü˛ük kan basıncı, 
a˛ırı duyarlılıa ya da hipersensitiviteye balı lekelenme, çarpıntı, huzursuzluk, konfüzyon. Tüm istenmeyen etkiler geçicidir ve bir doz indirimi ile ya da terapinin 
sonlandınlmasından maksimum 1 -4 gün sonra yok olur. ilaç Etkile˛imleri ve Dier Etkile˛imler: Trisiklik antidepresanlar, antikolinerjikler, amantadin, nöroleptikler ve beta-
adrenoseptör agonistler ile birlikte kullanımına balı olarak etkileri artar. Kolinerjik ilaçlaria birtikte kullanımına balı olarak etkileri azalır. Izoniazid ile tedavi edilen hastalarda 
kan basıncını dü˛ürür. Metoklopramid gibi prokinetiklerin etkisi azalabilir. Sitokrom P450 3A4 (CYP 3A4) tarafından metabolize edilen dier ilaçlar ile farmakokinetik etkile˛imler 
olasıdır. Propiverin, zayıf bir sitokrom P450 3A4 inhibitörü olarak dü˛ünülebilir. Kullanım ˛ekli ve dozu: Günde iki defa bir standart draje dozu tavsiye edilmektedir, bu doz 
günde üç defaya kadar çıkartılabilir. Doz A˛ımı: A˛ın dozun tedavisi, yeti˛kinlerde 1.0 ila 2.0 mg yava˛ intravenöz enjeksiyon (eer gerekirse toplam 5 mg'a kadar tekrar 
edilebilir) dozu ile atropin a˛ın doz alımının tedavisinde olduu gibi, kusmanın ya da gastrik lavajın ba˛latılmasını takiben semptomatik ve destekleyici tedaviyi içerebilir. 
Saklama Ko˛ullan: 25°C'nin altında oda sıcaklıında saklayınız. Çocuklann göremeyecei, eri˛emeyecei yerierde ve ambalajında saklayınız. Ticari Takdim fiekli, Ambalaj 
Muhtevası ve Fiyatı: Mictonorm 15 mg 56 draje, blister ambalajlarda. KDV Dahil P.S.F: 67,00 YTL (Ekim 2006). Ruhsat Sahibi: DR. F. FR›K ›LAÇ SANAY› ve T›CARET 
A.fi.Aydınevler Matı. Sanayi Cad. 22 34854 Küçükyalı-›STANBUL Ruhsat Tarih ve Numarası: 04.04.2006 119/77 imal Yeri: APOGEPHA Arzneimittel GmbH Dresden, Almanya 
Reçete ile satılır. 
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Genel Müdürlük: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 42, 
34854 Küçükyalı - ›STANBUL 
Tel: +90 216 388 32 75 
Faks: +90 216 417 10 06 
Adana Bölge: Cüzelyalı Mah. 28. Sok. Server Apt. No:1 K:2/6 
Seyhan - ADANA 
Tel: +90 322 234 65 25 
Faks: +90 322 232 37 13 
Ankara Bölge: Ouzlar Mah. Birinci Cad. 37. Sok. Erolu Apt. No: 
5/8 Balgat - ANKARA 
Tel: +90 312 284 66 54 
Faks: +90 312 284 65 91 
Antalya Bölge: Toros Mah. Atatürk Bulvarı Mah. Aygün Apt. 
No:90/9 K: 3 ANTALYA 
Tel: +90 242 229 48 36 
Faks: +90 242 229 48 37 
Bursa Bölge: Çamlıca Mah. Akarsu Sok. 3. Platin Sitesi I Blok 
No:12/1 Nilüfer- BURSA 
Tel: +90 224 453 25 81 
Faks: +90 224 453 25 82 
Diyarbakır Bölge: Kayapınar Mah. Selahattin Eyyubi Cad. Suvar 1 
Apt. D:1 D›YARBAKIR 
Tel: +90 412 252 11 65 
Faks: +90 412 252 11 64 
Erzurum Bölge: Bilali Habe˛ Mah. Arıkent Yapı Koop. 9. Blok 
No:61, 25090 Dada˛kent - ERZURUM 
Tel: +90 442 327 55 75 
Faks: +90 442 327 55 76 
›stanbul Bölge: Ali Rıza Gürcan Cad. Alpaslan į  Merkezi No:30 
K:6/23 Metler-›STANBUL 
Tel: +90 212 483 43 98-99 
Faks: +90 212 483 43 97 
›/mir Bölge: Kemal Pą a Cad. No: 26 Selçuk Ecza Deposu Binası 
Kat: 3 Į ıkkent - ›ZM›R 
Tel: +90 232 472 04 80 
Faks: +90 232 472 05 79 
Konya Bölge: Yunus Emre Mah. Badı Sabah Sok. No:3/1 Meram -
KONYA 
Tel: +90 332 323 06 01 
Faks: +90 332 323 06 02 
Marmara Bölge: Atatürk Mah. Dudullu Yolu Cad. Kerembey Sok. 
No: ü Özdemir Plaza Dudullu - ›STANBUL 
Tel: +902164561785 
Faks: +90 216 456 68 25 
Samsun Bölge: Yeni Mah. ›nönü Bulvarı No:78 Atakent - SAMSUN 
Tel: +90 362 439 29 51 
Faks: +90 362 439 29 52 
Trabzon Bölge: 2 No'lu Be įrli Mah. Devlet Sahilyolu Cad. 
Turankarde l̨er Apt. No: 485 Kat:2/3 TRABZON 
Tel: +90 462 230 14 71 
Faks: +90 462 223 03 47 
Yurtdı˛ı 
Azerbaycan: Teymur Aliyev Küçesi 65 1069 BAKU - AZERBAYCAN 
Tel: +99 412 56140 32 
Faks: +99 412 561 40 34 
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A˛aı Öveçler M. 103. S. 10/10 Çankaya/ANKARA 
Tel: 0312 482 82 66 (pbx) 
Faks:  0312 482 76 29 
e-posta: info@rnasaglik.com.tr 

Baskı 
Ali Rıza Ba˛kan, Güzel Sanatlar Matbaası A. fi. Yenibosna 
Deirmenbahçe Cd. No: 59 Bahçelievler/›STANBUL 

Baskı Tarihi 
Nisan 2008 
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Dr. Ulkümen RODOPLU 

Prof Dr Murat TIINCFR 

Göztepe E i t im ve Ara˛ t ı rma Hastanesi, 

C e r r a h p a ˛ a Tıp Fak., ›ç Hasta l ık lar ı Anabilim Dalı 

Dr. F. Frik ›laç San. ve Tic. A.fi. 
Tel: 0216 388 3275 
E-mail:  frik@frik.com.tr 
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* x Bel, höyûnl sırt ve yumu˛ak doku 

hastalıklarından kaynaklanan 

_ _ _ _ _ miyaljilerde tek etken madde ile 

Feniramidol HCI miyorelaksan ve analjezik etki 

'9 iıılHıM»! 
Cobrol'^ * 0 | 0 ampul / Formül. 3 mi - 1 ampul. Eften madde 8 0 0 mg Feniramidol HCI I draje. Eften madde 4 0 0 mg Fen.romıdol K ›  Forfwftolojft ÖzelIrUen Cobrol. beyin «e medueb ıpmolrve polyunaprik reneberi blrfte etmek turneyle, agn-

lendma rmcrmi yftar buiu^ad&gBi^Akt**gdmro<kitoÇ)r>laı<f)6o kuvveti- onotezık eft i yapar Hcr*n>nap>ık rtPtutkri tkitmeı r4yrxrft*ton »e o ™ * ^ * oionft Cobrol 

orılonn «oovitinde erduVectf ErrdJtov/cnlorM OÛ/Jarı. lumbago, «yarık dalı rohohızlıklan ve mediho• mekanik veya ııroprahk. meıelo tu ale mmajan grbi d-er tedavileri deflrftkeyid olarak kullanılır AdrJelvrJeVı gerginlikleri gyderir. ognyı ger, 

«e kramp halindeki biuret adakr-nin lorrkvyorenu lolar. Ke»*enikaıyo-lort rVeporofcrı Mcıimmde yerrdan herhongi bir maddeye koru Ivatvovye» olan kinlerde kutaılrrernoed* Uyanlar / Cbremlor Cobrol dram. Anhkoaguksrearfa birlikle cftndgyıdo 

iefaeeMer›B karbonhidrat metobolizrrasındo deiphlik areikomurvRerle göz heemtv. görme bozukluklon. locdıne oknoyon horekeier ortaya cıkorto CöbroFın kewlrreii ve drftloro gdırmeti lovviye okınur ›laçlarda boyar rrorJde 

lırji ıne i<rrpftrnn olrırva^ Crjbrdornpu^ r ^ ı r rfttrrft zerkten tonro bat dörvneıı tenemlık 

rf t f t f t r Bu lebeple zrakierden tonro ' taat ıısirohof t a-t i )ee*ır rxoho tedbire gerek yolrtix. Y an E f r a ^ Bazı hattat r e i t r r f t »* ^ 

yortabil* Fokalrxeba Eer hıptrtvıtivrte veya den defturavft^ loc t f t l e ı m U r i 

«e Dier fftilevTieur Cobrol dVaje kurrorjr demeleri lanhkoogulonlar). irAurar-ıid. oral rjnhd-abelık ve ddenılrudontocı ile ledavi gören r<tsWarda. bu ılodorın eftilerinı artıracaından dikkatle kuebnılmoloV Kullanan fiekli ve Dozu Cobrol droje. Günde 

3 kere 1-2 draje, y errek lerr^ ampul g l ı l t o .çiı* derm zerk edıkr Doz Atımı .«TedrmuCrunlükdoz. 3 2 0 0 mg'a kodar ryi »kem eriarnekjeoV Ancok ıloca balı herhangi b * trmvtom gönft» ite 

dobora do-wj,lmo›K..- Lean Tef t im fiett «e Ambara, 2 4 dratelik binle, ornfaalajbrdo KDV D a M P S.F 7.23 Y IL (Kotun 2007}  Her bir kuruda. 3 mTlik 3 ompul KDV DorJ P S ( 3 , 46 • YTL (Kot.m 2 0 0 7 ) Saklama Kotuton 25Cnm abmdok, oda 

t<aUıındo takloyınız fedan w u f a W  ffrn**T-ıyetei yerlerde t arnbalojındo saklayınız Dokloro donnmaobn kı4bnmayınız Ruhtol Sahibi: Dr F Fnk › la; Sanayi ve Tie A fi ›STANBUL ›mal Y eri Cobrol draje. Y eni fee ve HammockMen San De. 



Ho˛geldin ›lkbahar... 

›lkbaharda canlılar fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak pozitif anlamda bir 
dei˛im gösterirler... 

Bu savı destekleyebilecek sayısız gözlem vardır. Örnein kı˛ uykusundan uyanmaya 
ba˛layan çe˛itli omurgalı veya omurgasızlar, çiçeklerini güne˛e çevirerek fotosentez 
yapan canlılar, su ve hava akımına ayak uydurmak için bir noktadan ba˛ka noktaya evini 
ta˛ıyan ku˛lar, balıklar... Ancak tabii ki bunlardan en iyi gözlemleme ˛ansımız olan 
varlıklar insan olunun ta kendisi "Homo sapiens"lerdir. 

Bizler deil miyiz; kı˛ın souk ve kasvetli havasından kurtulduumuz ve evlerimizden 
ba˛ka yerlerde de hasta olmaktan korkmadan özgürce dola˛abilme imkânı gördüümüz 
bugünlerde hemen kendimizi sokak ve caddelere atan, önüne katmı˛ olduu en deerli 
varlıı bebei & çocuunu ta˛ıdıı pusetiyle rahat rahat saatlerce ko˛turmadan, hastalık 
korkusu olmadan ye˛illik alan ve parklarda zaman geçiren, sevdiiyle, e˛iyle, dostuyla 
birlikte açık havada uzun uzun hafta sonu kahvaltıları yapan, torunuyla Cuma ak˛amları 
lunaparka giden, evinin balkonuna veya terasına hemen bir sandalye atıp ak˛amlarını 
orada geçiren, her gün ayrı bir spor aktivitesine katılıp sonrada sırtındaki teri dert 
etmeden gününe devam eden veya kurutulmamı˛ banyolu saçıyla güne ba˛layan... 

Bahargüze/aVr... 

Bahar rahatlatır... 

Bahar kolaylıklar getirir... _ 

Bahar, öncelikle tüm kı˛ boyunca ta˛ımak zorunda kaldıımız s ır t ımızdaki^ 

ve montlardan, bere ve eldivenlerden kurtarır bizi. Gömlek veya T-shirt il 

çı kabilmek özgürlük verir insana... 

Sonra; içimizi ısıtır. Bu ısınma KALB›NE kadar yansır insanın. Karanlık, sisli, souk bir 
kı˛ günü kızacaımız veya ˛iddetli bir tepki vereceimiz bir olaya kar ı̨ bile daha az te|kili, 
daha toleranslı oluveririz birden... 

Parklarda, bahçelerde veya sokak tezgâhlarında gördüümüz rengârenk çiçe 
beynimizde kı˛tan gelen siyah-gri-beyaz 3 renk düzenini birden gökku˛aı renk skal« 
döndürür... 

Souktan dolayı fizyolojik olarak içine kapanmı˛-dönmü˛ ve sadece kendini ısıtmaja 

me˛gul olan bedenlerimiz ya˛adıı bu kasılmadan sıyrılarak birden açılıverir 

çevresindekileri de kucaklar, sarıverir... 



Daha sayısız yenilik getirir bahar hem bize hem de çevremizdekilere... Ku˛ların cıvıl 
cıvıl sesi tekrardan kulaklarımıza ula˛ır, Cumartesi - Pazar sabahları oltasını kapıp balık 
tutmaya çalı˛anların sayısı artar sahillerde, ak˛am yemeklerinin saati 8-9'lara kaymaya, 
yava˛ yava˛ yaz tatili planları yapılmaya ba˛lanır, hemen bayanlar rejime, beyler daha sıkı 
spor yapmaya koyulur, köpeklerimizi günün belli saatlerinde dı˛arıya çıkarmanın zorluu 
hafifler, hatta yaan yamur bile bizi mutlu eder hemen arkasından gökku˛aını 
bırakınca... 

Deerli Okurlar; 

Siz bu sayımızı olurken girmi˛ olacaımız 2008 yılı ilkbahar günlerinin içinizi ve en 

önemlisi Kalplerinizi ısıtması ve böylece güzel bir ilkbahar dönemini geçirmeniz 

dileiyle... 

Sevgiyle ve huzurla kalın... 

Dr.F. Frik›laç 

Not: Ulusal tarihimizin en önemli ve en zorlu yıllarından biri olan 1919 yılının 14 
Martında į gal altında olan ›stanbul'da ya˛anılanları protesto etmek ve yabancı į gal 
kuvvetlerine kar˛ı tepkilerini göstermek için bir araya gelen Tıp Örenci ve Mensuplarının 
ortaya koydukları bu tepki gösterisinin sonradan Türk Doktorlarına özel olarak Tıp 
Bayramı adıyla anılmasının 89. yıl dönümü Hepinize Kutlu Olsun... 



d i c e t e I 
Pinaverium Bromid 50 mg 

›nsanı Bıktıran Sorunlar 

dicetel 40 Film Tablet 
Formülü: 1 film tablet; Aktif Madde: 50 mg Pinaverium Bromid. Farmakolojik Özellikleri:  Dlcetel 
(aktif madde olan Pinaverium Bromid) gastrointestinal kanal üzerine selektif olarak etki yapan 
antispazmodik ve müskülotropik maddedir. Kalsiyum antagonisti özellikleri vardır. Mide 
sekresyonunun hacmini dei˛tirmeden asit debiyi azaltır. Mide bo˛almasını çabukla˛tırır. Dicetel'de 
antikolinerjik tipte yan etkiler yoktur; bu nedenle glokomlu ve prostatlı hastalarda da kullanılır, naip üzerine nemoaınamm veya eıeaırorızyoıojik etkisi yoktur. 
Endikasyonları: Irritabl barsak sendromu semptomlarında, karın arısı, spazm ve fonksiyonel gastrointestinal ˛ikayetlerde, barsak rahatsızlıklarının ve düzensizliklerinin 
semptomatik tedavisinde endikedir. Hamileler, Emzikliler ve Çocuklarda Kullanımı:  Hayvanlar üzerinde Pinaverim Bromid ile yapılan teratojenite çalı˛malarında 
herhangi bir fötal anormallik gözlenmemesine ramen, Dicetel emniyet açısından hamile kadınlara verilmemelidir, ilacın ›nsan sütüne geçtii bilinmektedir, bu nedenle 
emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. Etkinlii ve güvenilirlii kanıtlanamadıından çocuklarda kullanılmamalıdır. Y an Etkiler / Advers Etkiler:  Dicetel'in 
istenmeyen etkileri nadirdir. Gastrik rahatsızlık, aız kuruluu ve konstipasyon, çok nadir minör sindirim rahatsızlıkları yapabilir. Pek çok vakada, bunların Dicetel 
ile bir balantısı olmadıı bildirilmi˛tir, çünkü bu semptomlar hastalıkla balantılıdır. Kullanım fiekli ve Dozu. Genellikle günlük doz 3 tablettir. Yemek esnasında 
günde 3 defa Ver tablet çinenmeden su ile yutulur. Doz doktor tavsiyesi ile hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilir. Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj: 40 film tablet 
blister ambalajda. %8 KDV dahil P.S.F. 10,39 YTL (Kasım 2007). Ruhsat Sahibinin ›sim ve Adresi: DR.  F. FR›K ›LAÇ SANAY› VE T›CARET A.fi. Aydınevler mah. 
Sanayi cad. 22 34854 Küçükyalı-›STANBUL. Ruhsat Tarih ve No: 23.06.1993-164/85. Reçete ile satılır. 

O' www.frik.com.tr 

http://www.frik.com.tr


pepzan 
Pepsin+Glutamik Asit HCI 

ı 
• 

Sindirim 
problemlerinde 

DO–AL 
ÇOZUM 

pepzarî 
Sindirim Bozuklukları Tedavisinde 

Her Hm labW 120 F " > ^ E P J P W 
225 mg Glutanv» AM HOıoluo.:. 
Yardımcı maddeler Tilanyum awKat (E '" 

o 
Pepzan Film Tablet: Etkin maddeler: 120 FIP ünitesi pepsin ve 225 mg Glutamik Asit Hidroklorür Yardımcı Maddeler: Titanyum 
dioksit (E171) Endikasyonları: Mide asiditesinde azalma veya mide asiditesinin koybolması, Kronik gastrit, mide operasyonlarından 
sonraki sindirim bozuklukları, mide problemlerine balı ishal. Uyarılar / Önlemler: ilacın bile˛imindeki maddelerden herhangi birisine 
a˛ırı duyarlılıınız varsa ilacı kullanmayın.Gebelikte Kullanım:Gebelik kategorisi C dm Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılması 
gerekiinde doktora danı˛ılmalıdır. ›laç Etkile˛imleri: Pepzan Film Tablet'in dier ilaçlarla etkile˛imi bilinmemektedir. Kullanım fiekli 
ve Dozu: Yemeklerle beraber 1 film tablet alınması önerilir. Gerekirse doz arttırılabilir. Pepzan Film Tablet'in çinenmeden ve 
yemeklerle birlikte alınmasına özel dikkat gösteriniz. Doz A˛ımı ve Tedavisi: Pepzan Film Tablet'ten almanız gerekenden fazlasını 
kullanmı˛sanız, bir doktor veya eczacı ile konu˛unuz. Pepzan Film Tablet'in kullanılması gerekenden fazla alınması sonucunda 
içerdii etkin maddelere balı yan etkilerinin ortaya çıkması ve ˛iddetlenmesi söz konusudur. Doz a˛ımı için destekleyici ve belirtilere 
yönelik tedavi uygulanır. Saklama Ko˛ulları: Pepzan Film Tablet'i çocukların görebilecei veya ula˛abilecei yerlerden uzak tutunuz. 
25 C 'nin altındaki oda sıcaklıında saklayınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Pepzan Film Tablet'i kullanmayınız. 
Ticari Takdim fiekli: Pepzan film tabletin ambalajı, 20 adet film tablet içeren blisterler ˛eklindedir. %8 KDV dahil P.S.F. 4,65 YTL 
(Kasım 2007)Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik ›laç San. A.fi. Üret ici Firma:  Nobelfarma ilaç San. ve T i c . A fi . 

Detaylı bilgi için firmamıza ba˛vurunuz. 0216 388 32 75 
www.frik.com.tr F. FR›K 
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D›R›M DERG›S›  Y AZIM KURALLARI 

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazı-
larda a˛aıdaki kurallar aranır: 
1  - Ba l̨ık sayfasında makale ba l̨ıı, ›ngilizce bą -
lık, kısa ba l̨ık, yazar adları, çalı̨ tıı kurum-lara 
ait birimler, yazı̨ ma i˛ini üstlenen yazarın açık 
adresi, telefon numaraları (sabit ve cep), elekt-
ronik posta adresi belirtilmelidir: 
a) Yazının ba l̨ıı kısa olmalı ve büyük harfle ya-
zılmalıdır. 
b) Sayfa ba l̨arına konan kısa ba l̨ık 40 karakteri 
geçmemelidir. 
c) Akademik unvan kullanılmadan meslek unva-
nı belirtilebilir. 
d) Makale birden fazla yazar tarafından yazılmı̨  
ise, aynı ünitede çalı̨ an yazarların soyadları so-
nuna aynı miktarda yıldız konur. 
e) Çalı̨ ma bilimsel bir kurulu˛ ve / veya fon ile 
desteklenmį se dipnot olarak belirtilmelidir. 
f) Makale, kongre / sempozyumda sunulmu˛sa 
mutlaka sunum türü ile birlikte belirtilmelidir. 
2- Yazılardaki terimler mümkün olduunca 
Türkçe ve Latince olmalı, dilimize yerle˛mį  keli-
melere yer verilmeli ve Türk Dil Kurumu'nun 
güncel sözlüü kullanılmalıdır. Öz Türkçe'ye ö-
zen gösterilmeli ve Türkçe kaynak kullanımına 
önem verilmelidir. 
3- Metin içinde geçen Latince mikroorganizma 
isimleri ilk kullanıldıında tam ve açık yazılmalı, 
daha sonraki kullanımda kısaltılarak verilmelidir. 
Mikroorganizmaların orijinal Latince isimleri ita-
lik yazılmalıdır: Pseudomonas aeruginosa, P. 

aeruginosa gibi. Yazıda sadece cins adı geçen 
cümlelerde stafilokok, streptokok gibi dilimize 
yerle˛mį  cins adları Türkçe olarak yazılabilir. 
Antibiyotik isimleri dil bütünlüü açısından o-
kunduu gibi yazılmalıdır. Antibiyotik isimleri u-
luslararası standartlara uygun olarak kısaltıl-
malıdır. 

4- Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "mį 'li geç-
mį " zaman edilgen kip ile yazılmalıdır. 
5- A4 kaıtların yalnız bir yüzü kullanılmalı, ke-
narlardan 3'er cm bo l̨uk bırakılmalıdır. 12 
punto Times New Roman yazı karakteri kul-
lanılmalı, 2 satır aralıı (double space) bulun-
malıdır. 
6- Metinlerin tamamı 3,5" diskete veya CD'ye 
kopyalanmı̨  olarak ve basılmı̨  üç nüsha ile bir 

zarf içinde gönderilmelidir. ›li˛tirilen bir üst yazı-
da metnin tüm yazarlarca okunduu ve onay-
landıı, yazıların yayına kabul edilmesi halinde 
telif hakkının dergiye devredilecei belirtil-
melidir. 
7- Yayımlanmı̨  gereçleri yeniden basmak veya 
deney konusu olan insanların fotoraflarını kul-
lanmak için alınan izinler, insanlar üzerinde ilaç 
kullanarak yapılan klinik ara t̨ırmalarda ilgili "Ku-
rum Etik Kurul Onayı" ve gönüllülerden yazılı bil-
gilendirme ile olur alındıına dair belgeler bir-
likte gönderilmelidir. 
8- Makale yazımında dikkat edilecek hususlar 
˛unlardır: 
a) Ara t̨ırma yazıları; Türkçe Özet, ›ngilizce 
Özet, Giri˛, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartı̨ ma 
ve Kaynaklar bölümlerinden olu˛malıdır. Bu 
bölümler, sola yaslanacak ˛ekilde büyük 
harflerle kalın yazılmalıdır. ›ngilizce makalelerde 
Türkçe Ba l̨ık ve Özet bulunmalıdır. 
Türkçe Özet: Amaç, Yöntem, Bulgular ve 
Tartı̨ ma alt ba l̨ıklarından olu˛malıdır (yapılan-
dırılmı˛ özet) ve en az 100, en fazla 250 sözcük 
içermelidir. 

›ngilizce Özet (Summary): Ba l̨ıı ›ngilizce ol-
malıdır. Türkçe Özet bölümünde belirtilenleri 
birebir kar̨ ılayacak ̨ ekilde yapılandırılmalıdır. 
Anahtar Sözcükler: Türkçe ve ›ngilizce Özet-
lerin altında verilmelidir. Anahtar kelime sayısı 
3-8 arasında olmalı ve Index Medicus Medical 
Subject Headings'de (MeSH) yer alan sözcükler 
kullanılmalıdır. 
Giri˛:  Ara˛tırmanın amacı, benzer çalı̨ malarla 
ilgili literatür bilgisi kısaca sunulmalı ve iki sayfayı 
a˛mamalıdır. 
Gereç ve Y öntem:  Ara˛tırmanın gerçekle t̨i-
rildii kurulu˛ ve tarih belirtilmeli, ara t̨ırmada 
kullanılan araç, gereç ve yöntem açıkça sunul-
malıdır. 
Bulgular:  Sadece elde edilen bulgular açık bir 
˛ekilde belirtilmelidir. 
Tartı˛ma:  Bu bölümde, ara˛tırmanın sonunda 
elde edilen bulgular, dier ara˛tırıcıların bulgu-
larıyla kar ı̨la˛tırılmalıdır. Ara˛tırıcı, kendi yo-
rumlarını bu bölümde aktarmalıdır. 
Te˛ekkür Bölümü:  Gerekli görülüyorsa Kay-
naklar bölümünden hemen önce belirtilmelidir. 



Kaynaklar:  Metnin içinde geçį  sırasına göre nu-
maralandınlmalıdır. Numaralar, parantez içinde 
cümle sonlarında verilmelidir. Kaynakların yazı-
lımı mutlaka a˛aıdaki örneklere uygun ol-
malıdır: 
Kaynak bir dergi ise: Yazar(lar)ın Soyadı Adının 
bą  harf(ler)i (altı veya daha az yazar varsa hepsi 
yazılmalıdır; yazar sayısı yedi veya daha çoksa 
yalnız ilk üçünü yazıp et al. "ve arkada l̨arı" 
eklenmelidir) Makalenin ba l̨ıı, Derginin Index 
Medicus'a uygun kısaltılmı̨  ismi, Yıl; Cilt (Sayı): 
›lk ve son sayfa numarası. 
Standart Dergi makalesi için örnek: Demirci M., 
Ünlü M., fiahin Ü. A Case of Hydatid Lung Cyst 
Diagnosed by Kinyoun Staining of Bronco-
Alveolar Fluid. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 
2001; 25 (3): 234-5. 

Yazarı verilmemi˛ makale için örnek: Anony-
mous. Coffee drinking and cancer of the pan-
ceras (Editorial). Br. Med J1981; 283: 628. 
Dergi eki için örnek: Frumin AM, Nussbaum J, 
Esposito M. Functinal asplenia: demonstration 
of splenic activity by bone marrow scan 
(Summary). Blood 1979; 54(Suppl 1): 26a. 
Kaynak bir kitap ise: Yazar(lar)ın Soyadı Adının 
bą  harf(ler)i. Kitabın Adı. Kaçıncı basım olduu. 
Basım yeri: Yayınevi, Basım yılı. 
Örnek: Eisen HN. Immunology: an Introduction 
to Molecular and Cellular Principles of the Immu 
Response, 5* ed. New York: Harper and Row, 
1974:406. 

Kaynak kitabın bir bölümü ise: Bölüm yazar-
(lar)ın Soyadı Adının ba˛harf(ler)i. Bölüm ba l̨ıı. 
›n: Editör(ler)in Soyadı Adının ba˛harf(ler)i ed/ 
eds. Kitabın Adı. Kaçıncı baskı olduu. 
Basım yeri: Yayınevi 
Basım yılı: Bölümün ilkve son sayfa numarası. 
Örnek: Weinstein L Swarts MN. Pathogenic 
properties of invading microorganisms. In: 
Sodeman WAJr, Sodeman WA, eds. Pathologic 
Physiology: Mechanism of Disease. Phidelphia. 

WB Saunders, 1974:457-72. 
Kaynak bir web adresi ise: Web adresi, bilgiye 
ula ı̨lan tarih belirtilmelidir. 
fiekil ve Tablolar: Her tablo (˛ekil, grafik, foto-
raf) ayrı birsayfaya basılmak, alt ve üstçizgilerve 
gerektiinde ara sütun çizgileri içermelidir. 
Tablolar, "Tablo 1." ˛eklinde numaralandırılmak 
ve tablo ba l̨ıı tablo üst çizgisinin üstüne yazıl-
malıdır. Açıklayıcı bilgiye ba l̨ıkta deil dipnotta 
yer verilmeli, uygun simgeler (*,+, + + , vb.) kul-
lanılmalıdır. Fotoraflar "jpeg" formatında ol-
malıdır. Baskı kalitesinin artırılması için gerekli 
olduu durumlarda fotorafların orijinal halleri 
talep edilebilir. Maksimum 127x173 mm eba-
dında, kaliteli, parlak kaıda basılmı̨  olan foto-
rafların arkasına makale ba l̨ıı ve ˛ekil numarası 
yazılıp ayrı bir zarf içinde yazıya eklenmelidir. 

b) Derleme türü yazılarda yazar sayısı ikiden faz-
la olmamalı ve yazar daha önce bu konuda çalı̨ -
ma ve yayın yapmı̨  olmalıdır. Derlemelerde ›n-
gilizce özet, ›ngilizce ve Türkçe anahtar söz-
cükler bulunmalıdır. 
c) Olgu sunumlarında Türkçe ve ›ngilizce ba l̨ık 
ve özet, anahtar sözcükler yer almalı, girį , olgu 
ve tartı̨ ma bölümleri bulunmalıdır. Olgu su-
numlarında metin yedi sayfayı, kaynak sayısı 
yirmiyi a˛mamakdır. 
d) Daha önce yayımlanmı̨  yazılara ele˛tiri ge-
tirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi ni-
telii ta ı̨yacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazı-
lan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve de-
erlendirmesinin ardından "Editöre Mektup" bö-
lümünde yayımlanır. Bu yazıların bir sayfayı ą -
maması ve en fazla bę  kaynakla desteklenmesi 
gerekmektedir. 

9- Bu kurallara uygun olmayan metinler kabul 
edilmez. 
10- Yazarlar teslim ettikleri yazının bir kopyasını 
saklamalıdır. 
11- Yazılar a˛aıdaki adrese gönderilmeli veya 
elden teslim edilmelidir. 

Dr. F. Frik ›laç San. ve Tic. A.fi. 
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 42 34854 Küçükyalı / ›STANBUL 

Tel: 0216 388 32 75 
E-mail:  frik@frik.com.tr 
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16 mg / 2 mi Sodyum Hiyaluronat içeren kullanıma hazır enjektör 

* Prospektüs Bilgisi 

Intragel %0.8 16 mg / 2 mi, Hiyaluronik asit, Sodyum tuzu, Viskozite artırıcı, Eklem cihazı, Steril-tek kullanımlık. Endikasyonları: Dejeneratif hastalıklara, posttravmatik 
rahatsızlıklara ya da eklem dei˛ikliklerine balı olan mobilite azalması ya da arıda endikedir. Intragel, sinoviyal sıvının yerine geçerek, artrozdan etkilenen eklemlerin 
fizyolojik ve reolojik özelliklerini yeniden yapılandırır Mevcut ambalajlar: 1,3 ve 5 sırıngalı paketlerde, önceden doldurulmu˛ ˛ırıngalar (Sodyum klorür ile tamponlanmı˛ 
2 mi fizyolojik çözelti içinde 16.0 mg hiyaluronik asit). Ürün Tanımı: Intragel, viskoelastik özelliklere sahip hiyaluronik asitin tamponlanmı˛ fizyolojik çözeltisinden olu˛ur. 
Intragel, molekül aırlıı 800-1200 K Dalton olan % 0.8 yüksek saflıkta hiyaluronik asit sodyum tuzu içerir Ürünün dier bile˛enleri: Sodyum klorür, sodyum fosfat ve 
USP enjeksiyonluk preparatlar için kullanılan sudur. Intragel 2 mi çözelti içeren 2.25 mi cam ˛ırınga formundadır. fiırınga pirojensiz ve sterildir. Uyarılar: önceden 
doldurulmu˛ ˛ırınga sterildir. fiırıngalar mühürlü blister ambalaj ile ambalajlanmı˛tır. fiırınganın dı˛ yüzeyi steril deildir. Intragel ambalajının üzerinde bulunan son kullanma 
tarihi geçmi˛se kullanmayınız. Ambalajı açılmı˛ ve hasar görmü˛ Intragel'i kullanmayınız. Enjeksiyon salıklı deri üzerine yapılmalıdır. Intravenöz olarak enjekte edilmez. 
Eklem kavitesinin dı˛ına enjekte edilmez. Intragel, aır eklem içi ˛i˛lii bulunanlara uygulanmaz. Tekrar steril edilmez. Cihaz tek kullanımlıktır. 0°C-25 °C arasında ısıdan 
koruyarak saklayınız. Dondurmayınız. Intragel ambalajı açıldıında hemen kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra atılmalıdır. Çocukların ula˛amayacakları yerde saklayınız. 
Intra-artiküler enjeksiyondan sonra hastaya herhangi bir ˛iddetli fiziksel aktiviteden sakınması sadece birkaç gün içerisinde normal aktivitelerini sürdürecei 
bildirilmelidir.önlemler: Kuaterner amonyum tuzlanfitafen dezenfektan cilt preparatları varlıında hiyaluronik asit çökebileceinden, bu ürünlerle birlikte kullanılmaz. 
Dier ilaçlarla etkile˛imleri: Bilinen bir etkile˛imi yoktur. Yan Etkiler: Intragel'in eklem dı˛ına sızması, lokal olarak istenmeyen etkilere neden olabilir. Intragel kullanımı 
sırasında enjeksiyon bölgesinde arı gibi semptomlar, ısı hassasiyeti ya da kızarıklık görülebilir. Semptomlar tedavi edilen ekleme buz uygulanarak hafifletilir. Bu 
semptomlar genel olarak kısa zaman aralıında yok olur. Tedaviden sonra ortaya çıkabilecek istenmeyen etkilerle kar˛ıla˛ılması durumunda doktora ba˛vurulması 
konusunda hastalar uyarılmalıdır. Kontrendikasyonlar: Intragel, enjeksiyonlu ya da ciddi inflamasyonlu ekleme, hastanın kutanöz bir hastalıı ya da enjeksiyon bölgesinde 
enfeksiyon olması durumunda enjekte edilmemelidir. Fiyat: (Mart 2007) 62.44 YTL 

Intra-Arrjkuier Enjeksiyon sadece doktor 
tarafından uygulanabilir 

Üretici Firma: 
Gelfıpharma International srt 
Via Emilia 99/A-26900 LOOI-S. Grato, ›talya 

Daıtıcı Firma: 
Dr. F. Frik ilaç Sanayi ve Ticaret A.fi. 
Aydınevier Mah. Sanayi Cad 42 34854 Küçükyalı-istanbul 
Teleton: 0216 388 32 75 Faks: 0216 417 10 06 
E-mail: frik@frik.com.tr 
www.frik.com.tr 
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