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KULLANIM KILAVUZU 

 
ÜRÜNÜN ADI: 
İL-33 Çözelti 
 
BİRİM FORMÜLÜ : 
10 ml: 
Trikloroasetik asit : 9.0 g 
Monokloroasetik asit : 0.8 g 
Dikloroasetik asit : 0.2 g 
Deiyonize su            : 10.0 ml  
 
TIBBİ ÖZELLİKLERİ : 
Siğiller (verrüs) sert, küçük deri çıkıntılarıdır. Selim olarak derinin mukozanın ve papilanın 
hipertofisininden hasıl olmuşlardır. Klinik görünüşleri çeşitlidir. Vücüdun el, ayak, omuz, 
boyun ve çene nahliyesinde yerleşirler. İL-33 bileşimindeki monokloroasetik asit, 
dikloroasetik asit ve trikloroasetik asit dezenfektan – antiseptik özelliktedir. Lezyon üzerine 
sürüldüğünde proteinleri çöktürerek hem siğil kitlesinde koterizan etkiyle küçülmeye neden 
olur, hem de etkeni olan insan papilloma virisüne karşı antiviral etkenlik gösterir.  
 
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ: 
İL 33, siğil tedavisinde kullanılır. 
 
UYARILAR/ÖNLEMLER: 
İlaç kuvvetli yakıcı asit karakterinde olup sadece belirtilen şekilde haricen ve lokal olarak 
kullanılır. İlacın tarif dışı kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Gözle ve mukoza ile temas 
ettirilmemelidir. Eğer göz veya mukozaya temas ederse bol miktarda su ile yıkanmalıdır. 
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI: 
Gebelik Kategorisi : C 
İnsanlarda fetoksisitesini araştıran kontrollü klinik çalışma yoktur. Ancak uygulama bölgesi 
ve uygulanan miktar göz önüne alındığında gebe kadınlarda fetusa ulaşması ve etki 
göstermesi beklenmez. Gebelikte doktor tarafından tavsiye edildiği taktirde yarar zarar oranı 
dikkate alınarak kullanılabilir.  Uygulama bölgesi ve uygulanan miktarı göz önüne alındığında 
süte ulaşması beklenmez. Emziren annelerde doktor tarafından tavsiye edildiği takdirde 
kullanılmasında sakınca yoktur. 
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA  ETKİSİ: 
Etkisi yoktur. 
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanmakta olduğunuz ilaç var 
ise, mutlaka doktorunuza, eczacınıza bildiriniz. 
 
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE BULUNDURUNUZ. 
 
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER: 
Siğillerin etrafındaki normal deri ile temas ettiğinde lokal irritan etki görülebilir. Sadece 
siğillerin bulunduğu bölgeye uygulamak ve kullanıma bir süre  ara vermek sureti ile irritasyon 
kontrol altında alınabilir. Eğer daha büyük hasar oluşursa ilaç uygulaması kesilmeli ve 
lezyona yönelik tedavi yapılmalıdır.   
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“İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye  Farmakovijians Merkezi 
(TÜFAM)’ne Bildiriniz.” 
 
İLAÇ ETKİLEŞMENLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: 
Başka ilaçlarla etkileşimi yoktur. İlaç asit karakterinde olduğundan hidroksitler, oksitler ve 
karbonatlar gibi bazik karakterli maddelerle temas ettirilmemelidir. 
 
GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde kutu içindeki etiketten birisi alınır. 
İkiye ve dörde katlanır makasla kesilerek siğil büyüklüğünde bir delik açılır. Siğil açıkta 
kalmak şartıyla deri üzerine yapıştırılır. Şişe Kapağı dikkatle açılır. Kapağındaki bagetle ilaç 
siğil üzerine sürülür. Tedavi sabah akşam günde 2 defa tatbik edilerek yapılır. Genellikle 3-5 
tatbik yeterli olur. 
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 
10 ml’lik bal cam şişelerde, kullanım kılavuzu ile kutuda bir adet olarak piyasaya arz 
edilmiştir. 
 
İZİN NUMARASI: 06.03.2006-2006/13 
 
İZİN SAHİBİ: 
İstanbul İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş  
Kartal / İstanbul 
 
ÜRETİM YERİ:  
Şifa Kimya İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret. A.Ş. 
Selçuklu / Konya 
 
LİSANS SAHİBİ İSMİ : 
Yerli Üretim.  
 
250C’nin altındaki oda sıcaklığında (özel bir durum belirtilmemişse) kendi orijinal 
ambalajında ve kapağı kapalı olarak ve çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız. 
Kapağın altındaki muhafaza yırtık veya kırık ise kullanmayınız. 
 
SADECE ECZANELERDE SATILIR. 
 
 


