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GEMĐLERDE GENELDE KULLANILAN ĐLAÇLAR 
 

ĐLACIN ADI ENDĐKASYONLARI 

Terramycin deri merhemi 
Lokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıkların 
tedavisinde kullanılır 

Terramycin göz merhemi 
Mikroorganizmalara bağlı ve konjonktiva ve /veya korneayı tutan yüzeysel göz 
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır 

Kemicetine ERBA Oftalmik 
pomat %1 

Kloramfenikol düşük potansiyelli ilaçlaın etkisiz veya kontrendike olduğu çeşitli 
enfeksiyonlarda kullanılır. %1’lik Kloramfenikol oftalmik pomat kloramfenikole 
hassas olan organizmaların sebep olduğu kornea veya konjoktivada meydana 
gelen yüzeysel oküler enfeksiyonların tedavisinde endikedir. 

Thiocilline antibiyotik deri 
pomadı 

Primer piyoderma (impetigo, ektima, sikosis, vulgaris, paronikia, paranis, 
fronkül), sekonder enfekte dermatozlar (ekzema, herpes, seboreik dermatitis), 
dış kulak yolu enfeksiyonları, yaralar ve diğer cilt travmaları, meme başı 
çatlakları ve yanıklarn tedavisinde kullanılır. 

Ternex  jel 

Çeşitli debeplere bağlı (cerrahi, travmatik, fizik v.s.) yumuşakdoku 
zedelenmelerine ilişkin lokal ödem, enflamasyon ve bununla ilişkili ağrılı 
durumların (bursit, tendüsit, miyalji, lumbago, burkulma, ezik, adele gerilmesi 
v.s.) ve periferik venopatilerin (varikosit, flebit, tromboflebit) tedavisinde 
kullanılır. 

Lasonil pomad 
Burkulma, ezilme, eklemlerde su toplama ve şişme gibi hematomlu veya 
hematomsuz kapalı yaralar ve spor yaralanmalarının lokal tedavisinde kullanılır 

Silverdin krem %1 Yanık yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında kullanılır. 

Bepanthene krem 

Küçük yaraların (küçük yanık ve sıyrıklar), tahriş olmuş derinin (örneğin 
radyoterapi, fototerapi, veya ultraviyole ışınlarına maruz kalma nedeniyle), 
pişiklerin, kronik dekübitüs ülserlerinin, anal fissürlerin deri greftlerinin veya 
serviks erozyonlarının tedavisi, emziren annelerin meme bakımında kullanılır. 

Dermo Trosyd %1 deri kremi 

Duyarlı mantarların (dermatofit ve mayaların) sebep olduğu deri 
enfeksiyonlarının bu arada Candida’ya bağlı ya da Candida ile komplike çocuk 
bezi pişiklerinin tedavisinde, ayrıca duyarlı gram-pozitif bakterilerle komplike 
olmuş vakalarda endikedir. Tinea pedis, tinea kruris,tinea korporis ve tinea 
ungulum gibi enfeksiyon-ların tedavisinde iyi sonuç verir.   

Furacin Soulble Dressing 
Topikal antibakteriyel pomat 

Travmatik lezyonlarda, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında 
(özellikle anorektal lezyonlara yapılan girişimler ve kolostomiden sonra; abse, 
osteomiyelit, antraks ve paranisilerin cerrahi tedavisinden sonra), özellikle diğer 
antibakteriyel ilaçlara rezistans gelişme olasılıı bulunan ikinci ve üçüncü derece 
yanıklarda tedaviye ilave olarak kullanılabilir. Preparatın minör yanıklardaki 
yüzeysel bakteriyel enfeksiyonlarda (yara, deri ülserleri, 

Voltaren Emulgel 
Burkulma, ezilme, incinme gibi tendonların, ligamentlerin, kasların ve eklemlerin 
travması, romatizma durumlarnda kullanlır. 

Zalvor %5 deri kremi Uyuz ve pubis biti tedavisinde kullanılır . 

Ben-Gay pomat 
Romatizmal ağrılar, adale ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması, 
hafif ağrı ve sızıları geçici olarak teskin eder, tam bir tedavi sağlamaz. 

Procto-Glyvenol krem Dış ve iç hemoroidlerin tedavisinde kullanılır. 
Mycospor Dermatofitler, mayalar, küf mantarları ve diğer mantarların tedavisinde kullanılır. 

Canesten krem 

Dermatofit’ler, mayalar, küf mantarları ve diğer mantarlar örn. Malassezia furfur 
gibi etkenlerin neden olduğu mukoza ve derinin mantar enfeksiyonları ile 
Coryne-bacterium minutissimum’un sebebiyet verdiği derinin diğer 
enfeksiyonlarında endikedir. Bu tip enfeksiyonlara örnek olarak ayak ve ellerdeki 
mikozlar verilebilir. 

Terkur krem 
Her türlü hiperhidrosis (aşırı terleme) özellikle koltukaltı, ayak ve ellerde görülen 
aşırı terlemelerde ve koku yayılmasına karşı, Intertrigo ve ayak yaralarının 
önlenmesinde kullanılır. 

Vicks VapoRub buharlaşan 
merhem 38g 

Soğuk algınlığına bağlı öksürük, ses kısıklığı ve boğaz tahrişi, boğmaca, 
çocukların gece öksürükleri, nezle, adi başağrıları, kas sertleşmeleri, böcek 
sokmaları, deri üzerindeki küçük çatlaklar için kullanılır. 
 

Bactrim & Bactrim Forte 

Geniş spektrumlu antibiyotiktir. Solunum yolu enfeksiyonları (akut ve kronik 
bronşit, farenjit, sinüzit), idrar yolu enfeksiyonları (akut ve kronik sistit, üretrit, 
prostatit), gastrointestinal sistem enfeksiyonları (tifo, ateşli paratifo, basilli 
dizanteri, kolera), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (piyoderma, abse ve 
enfekte yaralar) 
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Alfasilin 500 Kapsül 

Tonsilit (bademcik), orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, 
pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, sistit, üretrit, piyelonefrit, 
gonore gibi üretrit sistem enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları 
ve yumuşak doku enfeksiyonları. 

Urfamycin 500mg Kapsül 
Antibiyotik. Genito-üriner enfeksiyonlar, hepatobiliyer ve barsak enfeksiyonları 
(gıda zehirlenmesi, yaz ishali). 

Erythrocin 500mg Film Tablet Antibiyotik.  

Monodoks Kapsül 
Gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalara tesir eden geniş spektrumlu, 
kuvvetli bir antibiyotiktir. 

Duramid tablet 

Sülfonamidlere hassas mikroorganizmaların neden olduğu tüm enfeksiyonlarda 
(örn: bronşit, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları; pnömoni, üriner sistem 
enfeksiyonları, basilli dizanteri, deri ve yumuiak doku enfeksiyonları, sekonder 
enfeksiyonların profilaktik tedavisi) endikedir. 

Remoxil 500mg Tablet 
Solunum yolu enfeksiyonları, ürogenital sistem enfeksiyonları, bakteriyel 
endokardit profilaksisi, bakteriyel menenjit, septisemi, deri ve yumuşak doku 
enfeksiyonları. 

Tetra 250mg Kapsül 

Antibiyotik. Pnömoni, bronkopnömoni, bronşit, bronşiyolit, farenjit, 
larengotrakeit, tonsilit, septik boğaz iltihapları, sinüzit, orta kulak iltihabı, üretral, 
endoservikal ve rektal enfeksiyonlar, ağır seyreden akne, trahom tedavisinde 
kullanılır. 

Girasid film tablet  

Desal Tablet 

Furosemid içeren kuvvetli bir diüretiktir. Konjestif kalp yetmezliği, karaciğer 
sirozu, akut ve kronik bçbrek yetmezliği ve nefrotik sendroma bağlı ödemler, 
akciğer ve beyin ödemi, hafif ve orta derecede hipertansiyon vakalarının 
tedavisinde yalnız başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla kombine olarak, 
ağır hipertansiyon vakaları veya hipertansif krizlerin tedavisinde diğer ilaçlara 
yardımcı olarak, refrakter ödem vakalarında yalnız başına veya tiazid veya 
aldosteron antagonistleriyle kombine olarak, akut böbrek yetmezliğinde oligüri 
tedavisi ve çıkan idrarı arttırmak için. 

Pursennid Draje 
Hafif bir laksatiftir. Nörolojik bozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum 
sonrası atonik kabızlık. 

Eucarbon tablet 

Bağırsak tembelliği, konstipasyonun bütün formları, gastroenteritler, intestinal 
fermentasyon, meteorizm (gaz, diafragma yükselmesi), aşırı, alşılmamış ve 
uygun olmayan yiyeceklerin yol açtığı hazımsızlık, bağırsak oto intoksikasyonu 
ve hemoroidal kabızlık durumlarında kullanılır. Ayrıca röntgen muayenesine 
hazırlıkta sindirim sisteminin temizlenmesi ve gazların çıkartılmasında endikedir. 

Sinecod Depo Tablet Akut öksürük vakalarında ve boğmaca öksürüğünün tedavisinde. 

Beloc ZOK 100mg Kontrollü 
salımlı film tablet 

Hipertansiyon: Kan basıncını düşürmek, kardiyovasküler ve koroner mortalite ile 
morbidite riskini azaltmak, Angina Pectoris, Supraventriküler taşikardi dahil 
olmak üzere kalp ritim bozuklukları, miyokard enfarktüsünden sonra idame 
tedavisi, palpitasyonlu fonksiyonel kalp rahatsızlıkları, migren proflaksisi. 

Unisom Tablet Gece uykusuna yardımcı olarak kullanılır. 

Passiflora şurup 
Husursuzluk, endişe, adet görme ve menapoz dönemlerindeki ruhsal sıkıntı ve 
gerginlikler, uykusuzluk gibi şikayetlerin semptomatik tedavisinde kullanılır. 

Ludiomil 25mg film kaplı tablet 

Depresyon, endojen depresyon, envolusyonal depresyon, psikojenik depresyon, 
reaktif ve nevrotik depresyon ve tükenme depresyonu, somatojenik (organik 
veya semptomatik) depresyon, maskeli depresyon, menopozal depresyon. 
Anksiyete, disfori veya irritabiliteyle karakterize diğer depresif mizaç 
bozuklukları, apatetik durumlar (özellikle yaşlılarda), altında depresyon ve/veya 
anksiyetelerin yattığı psikosomatik ve somatik semptomlar. Çocuklarda ve genç 
erişkinlerde depresyon ve bununla ilgili mizaç bozuklukları. 

Insomin draje  
(psikosomatik düzenleyici) 

Stres, anksiete, depresyonlar (reaktif ve nörotik tipte), depresyona bağlı huy 
değişiklikleri ile uyku bozuklukları. Menopoz durumunun getirdiği sıkıntılar, 
ruhsal değişmelerle psikosomatik olgularda kullanılır. 

Lomotil Oral Tablet 
Non-spesifik diyare ve seyahat esnasında vuku bulan diyareler. Basilli ve amipli 
dizanteriler dahil, enfeksiyöz diyareler ve gastroanterit ilaç alınmasından husule 
gelebilecek diyareler. Kronik diyarelerin akut hecmeleri. 

Incidal 

Kontakt dermatitler, endojen ekzemalar, ürtiker, kaşıntı, saman nezlesi, allerjik 
rinit, konjonktivit, gıda ve ilaçlardan ileri gelen alerjiler, soğuk ve sıcak alerjileri, 
böcek ısırmaları gibi bütün alerjik durumlar. 
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Ternex Gargara 

Gingivit, glossit, aft, paradental hastalıklar, aşırı zorlanmaya bağlı 
paradentozlar, gibi ağız ve dişeti hastalıkları ile yardımcı tedavi olarak 
konservatif diş tedavilerinde ve diş çekimlerinde kullanımı endikedir. Ayrıca 
anjin, faranjit, laranjit ve tonsilit gibi boğaz hastalıklarında uygun antibakteriyle 
tedaviye yardımcı olarak; kemotera-pi, radyoterapi veya diğer fiziki sebeplere 
(trakeal intubasyon) bağlı ağız boşluğu mukozitlerinde kullanılır. 

Heksoral Solüsyon 

Ağız ve boğazdaki enfeksiyöz durumlarda Tonsillitis – Laryngitis – Pharyngitiste, 
diş çekiminden, Tonsilloktomi ve diğer ağız içi operasyonlarından sonra, diş eti 
kanamalarında, gribal ve soğukalgınlığı hastalıklarında iyileşmeyi destekleyici 
tedavide , süperenfeksiyonların önlenmesinde, aft ve mantar enfeksiyonlarında, 
ayrıca ağız kokusunu önlemek ve iyi bir ağız hijyeninin gerektiği bütün hallerde 
kullanılır. 

Kenacort-A Orabase 

Oral mukozanın şu gibi akut ve kronik lezyonlarında tedavi edici, yapıştırıcı veya 
iyileştirici tesiri vardır: ülseratif stomatit, erosiv lichen planus, takma diş stomatiti; 
takma dişlerin meydana getirdiği ağrılı noktalar da dahil travmatik lezyonlar; 
deskumatif gingivit, stomatit ve aphtous stomatit. Travmatik orijinli lezyonlar ve 
tekrarlamayan lezyonların çoğu çabuk ve tamamen şifa bulur. Kronik ve 
tekrarlayan lezyonlar derhal iyileşir; fakat diğer kortikosteroidlerde olduğu gibi 
tedavinin durdurulmasından sonra semptomlar umumiyetle tekrarlar.Mamafih 
sonradan tekrarlayan lezyonları iyileştirmede de yine müessirdir. 

Laroxyl 10mg 
Anksiyete veya ajitasyonla birlikte seyreden; reaktif, endojen veya involusyonel 
depresyonlar; manik depresif psikozların depresif dönemleri de dahil olmak 
üzere depresyon tedavisinde kullanılır. 

Emedur Draje Bulantı ve kusmanın kontrolünde kullanılır. 

Dramamine tablet 
Deniz tutması, uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs tutması, Meniere 
sendromu, Labirentit (Aural vertigo, pozisyonel vertigo, epidemik vertigo, 
labirente ait rahatsızlık) 

Metpamid tablet 

Akut ve tekrarlayan diyabetik gastroparezde görülen semptomların tedavisinde 
etkilidir.Geciken mide boşalmalarında ortaya çıkan bulantı, kusma, mide 
yanması, yemeklerden sonra hissedilen inatçı dolgunluk ve anoreksinin kısa 
süreli tedavisin-de. Midenin ilaçlara tahammülsüzlük hallerinde veya ameliyat 
sonrasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde, dispepside, kanser 
kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı ve kusmalarda, Mide ve ince bağırsakta 
radyolojik tetkikler yapılacağı zaman, mide boşalmasını ve baryumun bağırsağa 
geçişini kolaylaştırmakta ve radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemede, 
gastrozofageal reflü ve mide ülserlerin-de kullanılır. 

Purinol Efervesan Granüle 

Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren pelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik 
üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve 
koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında, 
enfeksiyon uygun anti-mikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici 
olarak tatbik edilir. Akut üriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmaz. 

Visine steril göz damlası 

Gözde allerji, hafif irritasyonlar veya nonspesifik ya da nezlevi konjonktivit’lere 
bağlı konjonktiva ödemi ve kızarıklığına karşı semptomatik iyileşme temin etmek 
üzere hazırlanmış dekonjestan bir oftalmik solüsyondur. Faydalı etkileri 
arasında yanma, tahriş, kaşıntı, ağrı hisleri ile göz yaşarmasının azalması 
sayılabilir.  

Onadron-Simple steril göz-
kulak damlası 

Göz: Alerjik konjonktivitler, acne rosacea, yüzeysel noktalı keratit, Herpes zoster 
keratitis, iritis, siklitis, mevsimle ilgili ve iltihaplı olmayan konjonktivitler, kimyasal 
veya ısı ile meydana gelen yanmalarda ya da yabancı cisim batması ile 
meydana gelen kornea yaraları gibi göz kapağı ve bulbar konjonktivanın, 
korneanın ve gözün ön segmentinin steroid tedaviye cevap veren enflamasyon 
durumlarında endikedir. 
Kulak: Alerjik otitis eksterna ile steroid kullanımının riskine rağmen mutlaka 
steroid tedavi gerektiren otitis ekstermanın seçilmiş pürülan olan veya olmayan 
enfeksiyonları gibi dış kulak yolunun steroid tedaviye cevap veren enflamasyon 
durumlarında endikedir.  

Otrivine Pediatrik damla 

Çeşitli nedenlere bağlı soğuk algınlığı, paranazal sinüs hastalıklarında 
sekresyonun drenajına yardımcı olmak, orta kulak iltihabında nazofarenks 
mukozasının dekonjesyonu için yardımcı tedavi olarak, rinoskopiyi 
kolaylaştırmak için. 

Sanofen tablet 
Alerjik rinit, saman nezlesi, alerjik konjuktivite, ürtiker, prürit, Kuincke ödemi 
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A-Ferin Forte film kaplı tablet 
Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun tıkanıklığı ve burun akıntısı, aksrma, burun 
ve boğazlarda kaşıntı, baş ağrısı, adele ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı, ateş, 
nezle, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi durumlarda kullanılır.  

A-Ferin kapsül 
Soğuk algınlı ve gribal enfeksiyonlarda ortaya çıkan semptomların giderilmeside 
kullanlır. 

Katarin kapsül 
Üst solunum yolları enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi için: Nezle, grip, 
soğuk algınlğı, rinit, farenjit, sinüsit, bronşit, larenjit. Solunum yollarının alerjik 
hastalık-larında: Saman nezlesi, parennial alerjik rinitis, vasomotor rinitis.  

Remidon tablet 
Hafif ve orta şiddetteki ağrıların giderilmesinde kullanılır. Bu ağrılı haller 
arasında çeşitli organ ağrıları, romatizmal ağrılar, adele, mafsal ve sinir ağrıları; 
baş, diş, adet ağrıları sayılabilir. 

Vermidon tablet Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır. 

Buscopan draje 
Gastro-intestinal sistem spazmları, safra yolları spazmları ve diskinezisi, genito-
üriner sistem spazmlarında kullanılır. 

Brufen 400 draje 

Romatoid artrit, osteo-artrit, ankilozan spondolit, ve diğer non-romatoid 
(seronega-tif) artropatilerin tedavisinde endikedir. STILL’S hastalığında (jüvenil 
romatoid artrit), eklem dışı romatizmalarda, kapsülit, bursit, tendinit, tenosinovit 
ve alt-sırt ağrısı gibi pariartiküler şikayetlerde, fibrozit, kronik sırt ağrıları, akut 
disk prolapsüsü gibi bel ağrılarında Brufen tedavisi ile çok iyi sonuçlar 
alınmaktadır. Brufen güçlü analjezik ve antipiretik etkisi ile genel ve özellikle 
enflamasyon ile birlikte ağrı ve ateşlerde endikedir. Brufen, ayrıca sportif faliyet 
sonucu meydana gelen miyaljilerde kullanılır. Alkol alımına bağl baş ağrlarında 
etkilidir ve bulantı oluşturmaz. 

Minoset tablet 
Baş ve diş ağrıları, migren, miyalji, nevralji, tüm müskülo-skeletal ve tonsilektomi 
ağrılarında analjezik, soğuk  algınlığı, influenza ve diğer bakteriyel ve viral 
enfeksiyonlarda ise hem analjezik hem de antipiretik etki gösterir. 

Novalgin 500mg 

Şiddetli akut ve kronik ağrılar (örneğin romatizmal hastalıklardaki ağrılar, baş ve 
diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar), mide-bağırsak 
kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait, şiddetli akut ve kronik 
ağrılar, Başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyen 
yüksek ateş. Hafif ağrılı durumlarda Novalgin kullanılmamalıdır. 

Spazmol Plus 
Gastrointestinal sistemin ağrılı spazmları, üriner sistemin gerek taş ve gerekse 
spazmdan kaynaklanan ağrıları ile mesane, karaciğer ve safra kesesi 
koliklerinde, dismenorede ve diğer şiddetli spaztik ağrılarda kullanılır. 

Aprol Fort tablet analjezik etkili 
nonsteroid antienflamatuar 

Ağrılarda ve enflamasyolarda: Nevralji, miyalji, siyatalji, bel fıtığı, diş çekimi, 
ağız içi ameliyatları, epizyotomi, post-partum ağrıları ve enflamasyonlar, 
dismenore, rahim içi araç yerleştirilmesine bağlı ağrılar ve enflamasyonlar, baş 
ağrıları ve migren, KBB ve ürolojik enflamasyon ağrılarında. Romatizmal 
hastalıklarda: Romadoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, abartiküler 
romatizma, gut nöbetlerinde. Travmatolojide: burkulma, kas kopması ve 
travması, travmatik ve ortopedik kemik ameliyatları anflamasyon ve ağrılarında.  

Alujel Forte çiğneme tableti 
Gastrit, peptik ülser, peptik ösofajit ve hiatus hernisinde görülen hiperasiditenin 
giderilmesinde ve gaz rahatsızlıklarının semptomatik tedavisinde endikedir. 

Asidal çiğneme tableti, nane 
Mide asidinin yol açtığı ekşime, yanma ve hazımsızlık gibi belirtilerin ve şişkinlik 
gibi sindirim sistemindeki gaza bağlı yakınmaların semptomatik tedavisinde 
kullanılır. 

Talcid çiğneme tableti 

Hiperasidite ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, ekşime, 
şişkinlik, hazımsızlık), dispepsi, gastrit, mide ve duedonum ülseri, refli özofajit ve 
hiatus hernisinde reflü semptomlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gebelik ve 
sinirsel hazımsızlıklar ile aşırı yemeğin, kahve, alkol, nikotin ve bazı ilaçların 
sebep olduğu hiperasidite semptomlarının tedavisinde kullanılır. 

Rennie çiğneme tableti 

Gastrik hiperasiditeye bağlı semptomlarn giderilmesinde endikedir. Yanma, 
retrosternal ağrı, yiyecek ve içeceklere bağl hazımsızlık, epigastrik dolgunluk 
veya ağırlk hissi, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, kusma, tekrarlayan mide ağrısı, 
ülser ve gastrit tipi ağrılar, gaz, dispepsi.  

Bepanthene pastil 

Endikasyon sahasına göre ilacın diğer şekilleri (ampul, merhem) ile kombine 
olarak kullnılabilir. Đç hastalıkları: Barsak atonisi, enterit, kolit, solunum yollarının 
iltihap-ları (akut ve kronik farenjit, lazenjit, trakeit, bronşit gibi), akropresteziler. 
Kulak-burun-boğaz: Bademcik ameliyatlarından sonra, larenjit, faranjit, trakeit, 
bronşit. Dermatoloji: Saç gelişmesi bozuklukları, bacak ülserleri. Odontoloji: Diş 
çekimin-den sonraki yaralar, stomatit, aftlar, protez vurmaları. 

Strepsils mentollü pastil Boğaz ağrısına neden olan lokal semptomlarda etkin bir rahatlama sağlar. 
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Neolet pastil 
Bütün enfeksiyöz ağız ve boğaz iltihaplarında, tonsilit, farenjit ve larenjitlerde 
endikedir. 

Aspirin 

Đltihabi durumlarda: örn. Akut ve kronik romatizmal hastalıklarda, ağrılarda: örn. 
baş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik, migren adet 
sancılarında, soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş 
durumlarında. 

Apranax Fort tablet 

Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, 
miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında analjezi 
sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi 
sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuar olarak. Kas-iskelet 
sistemi hastalıklarında: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbagoda. 
Enfeksiyöz hastalıklarda: Spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, 
antienflamatuar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklarda:Romatoid artrit, 
osteoartrit, ankilozan spondilit ve akut gut tedavisinde. 

Batticon Solüsyon 
Cerrahi el dezenfeksiyonunda, cilt ve yara dezenfeksiyonunda, ameliyat 
sahasının hazırlanmasında, yaraların tedavisinde, özellikle mukozanın 
dezenfeksiyonunda, yanık tedavisinde. 

Theraflu C&C 
Baş ağrıları, eklem kol ve bacak ağrıları grip ve soğuk algınlıklarından 
kaynaklanan ateş, ağrı ve öksürük durumlarında. 

Supradyn Draje 

Önemli bir cerrahi müdahale öncesi ve sonrası, ağır yanıklar, uzun süreli 
hastalıklar ve nekahat dönemleri, gastrointestinal bozukluklara bağlı 
absorbsiyon sorunları kronik alkolizm gibi vücut direncinin azaldığı ve vitamin 
ihtiyacının arttığı durumlarda. 

Streptomagma Akut diyarenin tedavisinde. 

Tavegyl 
Saman nezlesi ve diğer alerjik rinopatiler, ürtiker deri reaksiyonları, ilaç alerjileri, 
pruritus ve kaşıntılı dermatozlar, akut ve kronik ekzema ve temas ekzamasında 
ek tedavi olarak, böcek sokmaları ve ısırmaları. 

Tantum Verde 
Ağız ve dişeti hastalıkları, diş tedavileri ve diş çekimlerinde, boğaz hastalıkları 
anjin faranjit ve laranjit ve diğer fiziki sebeplere bağlı ağız boşluğu 
mukozitelerinde kullanılır. 

Amoklavin-BID Film Tablet 
1000mg 

Üst solunum yolu enfeksiyonları (sinüzit, tonsilit, orta kulak iltahabı), alt solunum 
yolu enfeksiyonları (akut ve kronik bronşit, farenjit, pnömoni, ampiem, akciğer 
abseleri), ürogenital sistem enfeksiyonları (sistit, üretrit, pielonefrit, puerperal 
enfeksiyonlar, septik abortus), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (sellülit, 
abse, yara enfeksiyonları, intrabdominal sepsis)  

Anestol Pomat 
Deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme 
ucu anüs dudak çatlakları ve ağrıları, endotrakeal entubasyon uygulamasında 
anestezik lubrikan olarak. 

Tilcotil 

Đskelet kas sisteminin aşağıdaki ağrılı enflamatuar ve dejeneratif hastalıklarının 
semptomatik tedavisinde: 
- Romatoit artrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spandilit, eklem dışı hastalıklar, 
kalça periartriti, burkulma ve incinmeler, akut gut. 

Gamakuil Film Tablet 
Kas spazmının neden olduğu ağrılı durumlarda spazmın giderilmesi ve ağrının 
hafifletilmesi amacıyla kullanılır. 

Duocid 
Sinüzit, otitis media, tonsilit dahil olmaz üzere üst solunum yolları enfeksiyonları, 
bakteriyel pnömoni bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolları enfeksiyonları, 
üriner sistem infeksiyonları ve piyelonefrit, deri ve yumuşak doku infeksiyonları 

Ca-C 1000 Sandoz 
Gebelik, emzirme, çocukların ve gençlerin büyüme ve gelişme devreleri, yaşlılık, 
enfeksiyon hastalıkları ve nekahat gibi kalsiyum ve C vitaminine gereksinim 
arttığı dönemlerde, soğuk algınlığı ve gripte destekleyici tedavi olarak. 

Laksafenol Kabızlığın kısa süreli semptomatik tedavisinde. 

Bemiks C 
B kompleksi vitaminlerin eksikliği, nekahat dönemlerinde, diyabet, yanıklar, 
kırıklar, ağır enfeksiyonlar gibi stres yaratan durumlar. 

Biokadin Standardize Solüsyon 

Ameliyatlardan önce, jinekolojik ve doğuma yardımcı tedbirlerde, biopsi, 
punksiyon, enjeksiyon ve kan alma işlemlerinde cilt ve mukoza dezenfektanı 
olarak kullanılır. Antiseptik yara tedavileri, yanıklar, pyodermi, mikotik ve 
bakterilere ait enfeksiyonlar ve superenfekte dermatoxlar içindir. Hijyenik ve 
cerrahi el dezenfektanı olarak kullanılır. 

Sedegine Vit-C Upsa 

Analjezik, antipiretik, antienflamatuar, ateşli durumlar ve grip durumlarında, 
romatizmal durumlarda, nevralji, diş ağrıları, migren ve baş ağrılarında kullanılır. 
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Novalgin Ampul 2ml Steril 
Şiddetli akut ve kronik ağrılar, mide-bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek 
ve alt idrar yollarına ait spastik kökenli, akut ve kronik ağrılar, soğuk ve nemli 
kompresle düşürülemeyen yüksek ateş. 

Baralgin M 
Şiddetli akut ve kronik ağrılar, mide-bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek 
ve alt idrar yollarına ait spastik kökenli, akut ve kronik ağrılar, soğuk ve nemli 
kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.  

Mucaine Süspansiyon 
Peptik ülser, gastrit ve özofajitte semptomatik bir rahatlama sağlar. Tek başına 
antasit terapisine cevap vermeyen hastalarda özofagusa ait irritasyonlar ile ilgili 
semptomlarda genellikle rahatlama temin eder. 

Magnesie Calcinee 
(Magnezyum Hidroksit) 

Peptik ülser, gastrit, peptik esofagit, gastrit hiperasidite ile görülen 
hiperasiditenin semptomatik tedavisinde, hemoroid vakalarında, gebeler ve kalp 
hastalarında konstipasyon şikayeti olan yaşlılarda güvenle kullanılır. 

 
 

HASTALIK   ĐSĐMLERĐ 
 

ĐNGĐLĐZCE TÜRKÇE 

ABSCESS APSE, ÇIBAN 

ALCOHOLISM ALKOLĐZM 

ALLERGIC ALERJĐ 

AMOEBIC DYSENTERY AMĐBĐK DĐZANTERĐ 

ANNGĐNA PECTORĐS ANJĐNA PEKTORĐS 

ANTHRAX ŞARBON, KARA KABARCIK 

APOPLEX (STROKE) FELÇ, BEYĐN KANAMASI 

APPENDICITIS APANDĐSĐT 

ASTHMA ASTIM 

BACILLARY DYSENTERY DĐZANTERĐ 

BOILS ÇIBAN 

BRONCHIDIS (ACUDE) AKUT BRONŞĐT 

BRONCHIDIS (CHRONIC) KRONĐK BRONŞĐT 

BRUCELLOTIS  

CARBUNCLE ÇIBAN, BURUN SĐVĐLCESĐ 

CELLULITIIS  

CHANCROID FRENGĐ ÇIBANI 

CHICKEN POX SU ÇĐÇEĞĐ 

CHOLERA KOLERA 

CIRRHOSIS OF THE LIVER SIROZ 

CONCUSSION BEYĐN SARSINTISI 

COMPRESSION OF THE BRAIN BEYĐN SARSINTISI 

CONGESTIVE HEART FAILURE KALP SPAZMI 

CONSTIPATION KABIZLIK 

CORONARY THROMBOSIS KALP KRĐZĐ 
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CYSTITIS KĐST 

DENGUE 
DANG (ŞĐDDETLĐ VÜCUT AĞRISI VEREN 
HUMMA) 

DIABETES ŞEKER HASTALIĞI 

DIABETIC COMA ŞEKER KOMASI 

DIPHTHERIA DĐFTERĐ 

DRUG REACTION ĐLACA TEPKĐ VERME 

DUODENAL ULCER ONĐKĐ PARMAK ÜLSERĐ 

ECZEMA EGZEMA 

ERYSIPELAS YILANCIK 

FITS, EPHYLEPSIS SARA 

GANGRENE KANGREN 

GASTRIC ULCER GASTRĐT ÜLSER 

GASTRO-ENTERITIS BAĞIRSAK ĐLTĐHABI, ÜLSER 

GONORRHOEA BEL SOĞUKLUĞU 

GOUT GUT HASTALIĞI 

HEAT CRAMPS SICAK KRAMPI 

HEAT EXHAUSTION SICAK BĐTKĐNLĐĞĐ 

HEAT STROKE SICAK ÇARPMASI 

HEPATITIS SARILIK 

HERNIA FITIK 

HERNIA (IRREDUCIBLE) FITIK 

HERNIA (STRANGULATED) FITIK (BOĞULMUŞ) 

IMMERSION FOOT  

IMPETIGO CERAHATLI DERĐ HASTALIĞI 

INSULIN OVERDOSE ĐNSÜLĐN AŞIRI DOZ 

INDIGESTION HAZIMSIZLIK, MĐDE  FESADI 

INFLUENZA GRĐP, NEZLE 

INTESTINAL OBSTRUCTION BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESĐ 

KIDNEY STONE (RENAL COLIC) BÖBREK SANCISI (TAŞ) 

LARYNGITIS GIRTLAK ĐLTĐHABI, LARENJĐT 

MALARIA SITMA 

MEASLES KIZAMIK 

MENENGITIS MENEJĐT 

MENTAL ILNESS AKIL HASTALIĞI 

MIGRAINE MĐGREN 
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ĐNGĐLĐZCE TÜRKÇE 

MUMPS KABAKULAK 

ORCHITIS  

PERITONITIS KARIN ZARI ILTIHABI 

PHLEBITIS FLEBIT 

PILES BASUR, HEMOROĐD 

PLAGUE VEBA 

PLEURISY ZATÜLCENP, GÖĞÜS ZARI HASTALIĞI 

PNEUMONIA ZATÜRRE, AKCĐĞER ĐLTĐHABI 

POISONING ZEHĐRLENME 

POLIOMYELITIS ÇOCUK FELCĐ 

PROLAPSED INTER DISC DĐSK KAYMASI 

PULMONARY TUBERCULOSIS TÜBERKÜLOZ 

QUINSY ANJĐN, BADEMCĐK ĐLTĐHABI 

RHEUMATISM ROMATĐZMA 

RHEUMATIC FEVER ATEŞLĐ ROMATĐZMA 

SCARLET FEVER KIZIL 

SCIATICA SIYATĐK 

SHINGLES (HERPESZOTER) ZONA 

SINUSITIS SĐNÜZĐT 

SHOCK ELEKTRĐK ÇARPMASI 

SMALL POX FRENGĐ 

SYPHYLIS FRENGĐ 

TETANUS TETANOZ 

TONSILLITIS BADEMCĐK ĐLTĐHABI 

TYPHOID TĐFO’YA BENZER HASTALIK 

TYPHUS TĐFÜS 

URETRHITIS ĐDRAR YOLU ĐLTĐHABI 

URTICARIA KURDEŞEN 

WHOOPING COUGH BOĞMACA ÖKSÜRÜĞÜ 

YELLOW FEVER SARI HUMMA 

 


