
Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi 

KULLANMA TALİMATI - Lütfen dikkatle okuyunuz!  

Soventol® Stift 

 

Bileşimi 

Denatüre alkol, mentol, dekspantenol, aloe barbadensis, polidokanol, ksantan gam, saflaştırılmış su, 

sitrik asit, sodyum monohidrojen fosfat-dodekahidrat. 

Dozaj şekli ve içeriği 

1 ambalaj 4 ml jel içerir. 

Üretici firma 

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, Almanya 

Telefon: +49 2371/937-0, Faks: +49 2371/937-329, e-posta: info@medice.de, www.medice.de 

Kullanım amacı 

Soventol
®
 Stift kalemi böcek sokmaları ve güneş yanığı gibi durumlarda ortaya çıkan kaşıntı ve 

yanmayı bölgesel olarak yatıştırmak için uygulanır. 

Kontrendikasyonlar 

Soventol
®
 Stift'i  hangi  durumlarda kullanmamalısınız? 

Soventol
®
 Stift aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 

• İçerdiği maddelerden birine karşı bilinen aşırı duyarlılık olması 

• Yaralı derinin veya yaraların üzerine 

Uygulamayla ilgili önlem ve uyarılar 

Hangi ihtiyati önlemler alınmalıdır? 

Soventol
®
 Stift çocuklarda geniş yüzeyli olarak uygulanmamalıdır. 

Soventol
®
 Stift 2 yaş altı çocuklarda yüze veya boyuna uygulanmaz. 

Gözde ve göze çok yakın bölgelerde kullanmayınız. 

http://www.medice.de/


Kapağının yanlışlıkla yutulması soluksuz kalmaya yol açabilir. Bu durumlarda derhal doktorunuza 

başvurunuz. 

 

Etkileşimler 

Soventol
®
 Stift'in etkisinde değişim meydana getiren ya da kendi etkisi onun tarafından 

etkilenen tıbbi ürünler ya da ilaçlar hangileridir? 

Lütfen bu bilgilerin kısa bir süre önce uygulamış olduğunuz ilaçlar ya da başka tıbbi ürünler için de 

geçerli olabileceğini unutmayınız. 

Soventol
®
 Stift diğer cilt ilaçlarının içerdiği etken maddelerin salınımını ve cilde nüfuzunu arttırabilir. 

Soventol
®
 Stift bu nedenle diğer cilt ilaçları ile birlikte aynı bölgede uygulanmamalıdır. 

Dozaj talimatları, uygulamanın şekli ve süresi 

Soventol
®
 Stift'i nasıl ve ne sıklıkta kullanmalısınız? 

Soventol
®
 Stift derinin etkilenmiş bölgelerine noktasal olarak uygulanır. Serinletici etkisi sayesinde 

kaşıntıyı hızla yatıştırır. İlacın etkisi hafiflediğinde uygulamayı aynı şekilde tekrarlayabilirsiniz. Aynı 

zamanda, içerdiği Aloe Vera ve pantenol gibi yüksek değerli bileşenler örselenmiş ve kaşınan cilde  

bakım yapar ve rahatlatır. 

Yan etkiler 

Soventol
®
 Stift kullanımında hangi yan etkiler baş gösterebilir? 

Eğer yan etkiler fark ederseniz, lütfen eczacınıza veya üretici firmaya danışınız. Bu husus, bu 

kullanma kılavuzunda belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir. 

Soventol
®
 Stift genel olarak çok iyi tolere edilir. Nadir hallerde aşırı hassasiyete bağlı cilt reaksiyonları 

görülebilir. 

Tıbbi ürünün raf ömrüne ve saklanmasına dair notlar ve bilgiler 

Soventol
®
 Stift çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır! 

Kalemin kurumaması için lütfen kullandıktan sonra kapağını iyice kapatmaya dikkat ediniz. 

Son kullanma tarihi kalemin ve katlanır kutunun üzerine basılmıştır. 

Soventol
®
 Stift'i lütfen bu tarihten sonra kullanmayınız! 

Soventol
®
 Stift açıldıktan sonra 6 ay dayanır. 

Bilgi güncelliği 

Mayıs 2015 

Ambalaj üzerindeki sembollerin açıklaması 

Son kullanma tarihi  

Parti numarası  

Kullanma talimatını dikkate alın 

Tıbbi ürün 



Farmasötik firma ve üretici 

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG  

Kuhloweg 37 

D-58638 Iserlohn, Almanya 

Telefon: +49 (0) 2371 937-0 

Faks: +49 (0) 2371 937-329 

E-posta: info@medice.de  

www.medice.de 


