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Sayın Hastalar,İçindekiler

Doktorunuz bu broşürü, size “sedef hastalığı” tanısı konduğu için verdi.

Bu broşür hastalığınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır. 
Broşürde ayrıca sedef hastalığını etkileyebilecek tetikleyici faktörler ve 
yaşantınızdan kaynaklanan etkiler hakkında bilgiler yer alır. Sedef hastalığı 
tedavi edilemeyen, kronik bir hastalık olduğundan, amaç normal bir günlük 
yaşam ve mümkün olduğunca kısıtlanmamış bir yaşam kalitesi elde etmenizi 
sağlamak için sedef hastalığınızı en iyi şekilde tedavi etmektir. Bunun için 
ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış düzenli tedavi gerekir. Sedef hastalığının 
gelişiminin ve hastalığın kendisinin daha iyi anlaşılması neticesinde, bu 
durum son yıllarda birçok hastada başarılı olmuştur.

Bunun için sizinle iş birliği içinde olmamız gerekiyor! Size yardımcı olmak 
amacıyla sizin için derlediğimiz çok fazla bilgi, ipucu ve önerimiz var.

Prof. Dr. Andreas Körber
Dermatolog

Sözlükte sedef hastalığı ile ilgili önemli tıbbi terimleri bulacaksınız.  
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Sedef hastalığı nedir?

Sedef hastalığı, cildi ve diğer organları etkileyebilecek, bulaşıcı olmayan, 
kronik bir inflamatuvar sistemik hastalıktır. Kronik ifadesi, akut hastalıkların 
aksine, yavaş gelişen ve uzun süreli bir hastalık olduğu anlamına gelir. 
Sedef tedavi edilemez, ancak iltihaplanma tedaviyle azaltılabilir veya hatta 
etkisiz hale getirilebilir. Sedef hastalığı adı Yunanca “psora” sözcüğünden 
türetilmiştir ve “kaşıntı” anlamına gelir.

Sedef hastalığı otoimmün hastalıklardan biridir. Böyle bir hastalıktan 
muzdarip olmak, bağışıklık sistemimizin bağışıklık hücreleri vücudun kendi 
yapılarınasaldırır, bu durumda bu yapılar cilt hücreleridir. Fark edilen 
bu cilt yaralanmasına yanıt olarak inflamasyon meydana gelir. Bu, diğer 
şeylerin yanı sıra, yeni cilt hücrelerinin sürekli olarak aşırı üretilmesine yol 
açar. Üst cilt tabakasındaki cilt hücreleri (epiderm) çoğalır ve cildin normal 
bir şekilde yenilenmesi için gerekli olandan daha hızlı büyür. Bu, sedef 
hastalığında tipik olan katmanları (plaklar) oluşturan cilt yüzeyinde 
olgunlaşmamış cilt hücrelerinin birikmesine neden olur. Yüzeyde gümüş 
renkli, parlak pullar halinde görülebilirler.

Plak sedef hastalığı (ayrıca psoriasis vulgaris olarak da adlandırılır) sedef 
hastalığının en yaygın biçimidir. Sedef hastalığından etkilenenlerin yüzde 
80’inden fazlası hastalığın bu formundan muzdariptir.

Bilinmesi gerekenler: En üst cilt tabakasının (epidermis) hücreleri 
normalde yaklaşık 28 günde bir yenilenir. Sedef hastalığında, bu işlem 
sadece üç ila dört gün sürer.

Kimler etkilenir?

Nörodermatitten sonra, sedef hastalığı en yaygın ikinci kronik 
cilt hastalığıdır.

etkilenir.
‘ü

kişi etkilenir.

Almanya’da yaklaşık

2.000.000
Nüfusun yaklaşık

ila % %2 3

İlk belirtiler hastaların 
yaklaşık %75’inde 

(Yaş zirvesi: 15-25 yıl)

40 yaşından 
önce görülür 

%50

Tüm cinsiyetler
genelde yaklaşık

eşit şekilde
etkilenir.
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Sedef hastalığı hastadan hastaya büyük ölçüde farklılık gösterebilir. 
Bazı durumlarda, belirtilerin azaldığı ve hatta tamamen kaybolduğu 
alevlenmelerde ilerler. Belirtiler, genelde özellikle ilkbahar ve sonbaharda 
daha belirgin hale gelir, çünkü yazın cilt üzerinde olumlu bir etkisi olan UV 
radyasyonu yılın bu zamanında daha düşüktür. Diğer mevsimlerde, belirtiler 
kesintisiz olarak meydana gelir.

Sedef hastalığında cilt belirtilerine ek olarak eklem tutulumu ortaya 
çıkabilir. Bu durumda doktorlar eklem tutulması hakkında konuşur Ayrıca, 
sedef hastalığı ile bağlantılı olarak başka hastalıklar da ortaya çıkabilir. 
Bunlar, örneğin yüksek tansiyon, ateroskleroz, kalp krizi ve inme gibi 
kardiyovasküler sistem hastalıklarının yanı sıra obezite veya tip II diyabet 
gibi metabolik hastalıkları içerir. Lipid metabolizması 
bozuklukları veya Crohn hastalığı ya da ülseratif 
kolit gibi kronik inflamatuvar bağırsak hastalıkları da 
oluşabilir.

Sedef hastalığı olan hastalarda ayrıca 
depresyon ve stres reaksiyonları oranı da 
artar. Bunlar kısmen damgalama ve kısmen 
sedef hastalığıyla ilgilidir.

Sedef hastalığı kendini nasıl gösterir? 

Sedef hastalığında, cildin üst katmanından soyulanlardan daha fazla yeni 
cilt hücresi oluşur. Bu nedenle, bitişik cilt hücrelerinin birbirine yapıştığı ve 
tipik plakların geliştiği bir kalınlaşma etkisi vardır. Bunlar, dar, kırmızı bir 
kenar ile keskin bir şekilde tanımlanan gümüş beyaz pullarla kaplı cildin 
kabarık, kızarmış, kuru bölgeleridir. Bu kızarıklık, bağışıklık sisteminin belirli 
inflamatuvar hücrelerinin ve haberci maddelerinin cilde girdiği genişlemiş 
kan damarlarından kaynaklanır.

Katmanlar genellikle tırnakla kolayca kaldırılabilir. Altında, ince bir ciltle kaplı 
kırmızı bir nokta vardır. Bu çıkarılırsa, ‘çiy kan’ adı verilen noktasal kanama 
olur. Birçok hasta kaşınma veya gerginlik hissi yaşar. Ancak, bu kişiden kişiye 
büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

Sedef hastalığının en yaygın formu olan psoriasis vulgariste (plak 
sedef hastalığı), cilt değişiklikleri öncelikle dirseklerde, dizlerde, kalçaların 
üzerinde ve kafa derisinde, başlangıçta küçük noktalar halinde görülür. 
Hastalık sırasında, bu noktaların boyutu artabilir ve aynı zamanda noktalar 
birleşebilir, böylece sonuç olarak tüm vücudun ve yüzün geniş alanlarında 
ortaya çıkarlar. Ayakların avuç içi ve tabanları, nispeten seyrek görülen bir 
sedef hastalığı formunda özellikle etkilenir. Etkilenenlerin yaklaşık yarısında 
el ve ayak parmaklarının tırnaklarında değişiklikler görülür. Bu tipik olarak 
iğne başı büyüklüğünde girintiler (iğne deliği tırnak) veya tırnak plağının 
altındaki sarı kırmızı-kahverengi ışıltılı noktalar (yağ noktası) içerir.
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Nedenleri nelerdir?

Sedef hastalığının nedeni halen tam olarak açıklanmamıştır. Sedef 
hastalığı için mevcut, oldukça değişken bir genetik yatkınlık olduğu 
varsayılmaktadır ve bu, etkilenen kişilerin bağışıklık sisteminde bir hataya 
sebep olur. Bağışıklık sistemindeki hata, cilt yenileme sürecini hızlandıran 
inflamatuvar reaksiyonu tetikler.

Hastalığın ilk oluşumuyla ilgili bazı tetikleyici faktörler vardır. Ancak, yeni 
bir alevlenmeyi de tetikleyebilirler. Çoğu durumda, sedef hastalığının 
gelişmesine veya alevlenmeyi tetiklemeye neden olan faktörün tam olarak 
belirlenmesi mümkün değildir.

Birkaç tetikleyici faktör, sedef hastalığının baş göstermesine yol açabilir. 
Bunlar şunları içerir:

Bilinmesi gerekenler: 
Sedef hastalığının nedeni halen bilinmiyor olsa da araştırmacılar, 
bağışıklık sisteminin hastalığın inflamatuvar sürecinde yer alan çeşitli 
hücrelerini ve haberci maddelerini tanımlamıştır – bunlar tümör nekroz 
faktörü alfa (TNF-α), interlökin 12 (IL-12), IL-17 veya IL-23‘ü içerir.  
Bu bulgulara dayanarak, sedef hastalığının etkili tedavisine yönelik 
birçok tedavi son yıllarda zaten geliştirilmiştir.

Metabolik 
bozukluklar 

(ör., diyabet)

İlaçlar
bazı antihipertansif ilaçlar, 
bazı antibiyotikler, bazı 

antidepresanlar gibi

Enfeksiyonlar 
(ör., streptococci, 
staphylococcii)

Hormonal 
değişiklikler 

(ör., hamilelik, ergenlik)

Çevresel etkiler 
(ör., soğuk, kuru hava)

Aşırı kilo

Duygusal stres Alkol ve sigaraCiltte tahriş
(ör., yaralanmalar, sürtünme, 

güneş yanığı, dövme)
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Sedef hastalığı kronik bir hastalıktır. Mevcut modern tıbbi standartlarla 
hastalığı iyileştirmek henüz mümkün değildir. Ancak, erken, bireysel bir 
tedavi konsepti asemptomatik duruma kadar kesin bir iyileşmeye ve yaşam 
kalitenizde net bir iyileşmeye yol açabilir.

Gözle görülür cilt değişiklikleri nedeniyle, sedef hastalığından etkilenenler, 
sağlıklı cilde sahip insanlardan (stigma) daha sık olarak sosyal dışlama sorunu 
yaşarlar. Etkilenen kişiler, sonrasında sosyal geri çekilme de dahil olmak üzere 
endişe ve utanç duygularını bildirir. Etkilenen kişilerde depresyon veya diğer 
zihinsel hastalıklar da görülebilir.

Hastalığın tedavisine mümkün olduğunca erken başlamak önemlidir. 
Hastalığın ilerlemesine ve hastalığın şiddetine bağlı olarak, doktorlarınız farklı 
tedavi yöntemlerini birleştirebilir. Aynı zamanda, günlük yaşamınızda basit 
şeyler yaparak tedavinizin başarısını destekleyebilir ve yaşam kalitenizi 
koruyabilirsiniz. Örneğin, partneriniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız ya 
da aynı zamanda etkilenen kişilerle olan iletişimlerinizi güçlendirin; bunları 
kişisel gelişim grupları aracılığıyla da bulabilirsiniz.

Olası tedavi yöntemleri
Temel tedavi

•  etken madde içermeyen ve üre ve/veya salisilik asit içeren nemlendirici ve 
besleyici kremler, merhemler veya losyonlar

Harici (topikal) tedaviler:

• ör., kortizon (glukokortikoidler) ve/veya D vitamini analogları içeren

Dahili (sistemik) tedavi:

•  Konvansiyonel sistemik tedavi (ör., MTX, fumarat, siklosporin, asitretin 
gibi retinoidler, apremilast gibi fosfodiesteraz inhibitörleri).

•  Biyolojik ilaçlar/biyobenzerler biyoteknolojik olarak üretilen ilaçlardır. 
Tıpkı konvansiyonel, sentetik olarak üretilen ilaçlar gibi bağışıklık sisteminin 
aşırı reaksiyonunu azaltan çeşitli aktif madde sınıfları vardır. Vücudun kendi 
bağışıklık yanıtının çeşitli süreçlerinden birine müdahale ederler ve böylece 
inflamasyonu azaltabilirler.

Işık tedavisi:

• UV ışık tedavisi

• Işık tedavisi

Banyo ve iklim tedavileri

Psikozomatik/psikoterapötik tedavi

Daha fazla bilgi için tedavinizi gerçekleştiren doktorlara danışın. Hangi tedavi 
seçeneğinin sizin için en uygun olduğunu bilirler.

Sedef hastalığı ile iyi yaşamak

Bilinmesi gerekenler: 

Sedef hastalığı tedavisinin amacı sürekli gerileme sağlamaktır.  
Bu, inflamasyonun ve dolayısıyla belirtilerin tamamen azaldığı veya 
mümkün olduğunca düşük tutulduğu anlamına gelir.
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Beslenme
Sedef hastalığı için özel bir beslenme düzeni yoktur. Ancak dengeli,  
vitamin açısından zengin bir beslenme düzeni sağlığımız için çok önemlidir. 
Sedef hastalığınız olsa bile, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize ve 
metabolik ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmanıza yardımcı olabilir. 
Ayrıca sağlıklı bir vücut ağırlığı sürdürmenize ve obeziteden kaçınmanıza 
yardımcı olabilir ve bu da sedef hastalığının ilerlemesi üzerinde olumlu bir 
etkiye sahip olabilir.

Deneme yanılma yoluyla, belirli gıdaların sizdeki belirtileri artırıp 
artırmayacağını da öğrenebilirsiniz. Gelecekte bu tür yiyeceklerden 
kaçınmalısınız.

Sağlıklı beslenme örneği:

• Çeşitli ve dengeli bir beslenme düzenine uyun.

•  Sebzelerin oranı baskın olacak şekilde, günde beş porsiyon sebze ve  
meyve tüketimi

•  Beyaz undan kaçının ve bunun yerine tam tahıllı ürünler kullanın  
(ör., tam tahıllı ekmek, tam tahıllı erişte).

•  Hayvansal yağlar yerine bitkisel yağlar (ör., ayçiçek yağı, kanola yağı)  
tercih edin.

• Az yağlı süt ürünleri ve et ürünlerini tercih edin (ör., kümes hayvanları).

•  Haftada bir veya iki kez balık – yağlı balık (ör., uskumru, ringa balığı)  
yeterli Omega-3- yağ asitleri sağlar



www.hexal.de

1514

Günlük işlerde bir şeyleri halletmeyi 
kolaylaştırmak 
Prensip olarak, sedef hastalığı ile neredeyse her türlü mesleği uygulamaya 
devam edebilirsiniz. Yalnızca cildinizin strese maruz kaldığı çalışma 
alanlarında zorluklar yaşanır. Bu, örneğin, hemşirelik meslekleri, kapalı 
odalarda (ör., marangoz, kiremit döşeyicisi) yüksek derecede toz oluşan 
meslekler, ıslak bir ortamda (ör., temizlik personeli) veya kimyasallarla  
(ör., kuaförler) çalışma için geçerlidir.

Sedef hastalığı avuçlarınızı etkilerse, mekanik olarak stresli faaliyetler de 
artık gerçekleştirilemez.

Bu mesleki gruplara aitseniz cildinizdeki stresi azaltmak için uygun önleyici 
önlemlerin (ör., kremli koruyucu cilt koruması, koruyucu eldivenler) alınıp 
alınamayacağı konusunda doktorunuzla ve/veya amirinizle konuşmalısınız.
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İlişki 
Sedef hastalığı ilişkileri ve cinselliği etkileyebilir. Etkilenen kişiler 
muhtemelen ön saygılarında sınırlamalarla karşı karşıya kalabilir ve partner 
tarafından reddedilme konusunda endişe duyabilir.

Aynı zamanda, cilt değişiklikleri dokunma hissini sınırlayabilir 
ve hatta ağrıya neden olabilir.

Bu sizin için geçerliyse, partnerinizle konuşma  
fırsatı yakalayın ve kendinizi nasıl hissettiğinizi 
açıkça açıklayın.

Sedef hastalığının cinsel yaşamınız üzerinde 
olumsuz bir etkisi varsa, bir cinsel terapiste 
muayene olabilirsiniz. Bazen hastalıkla daha 
iyi başa çıkmanın yolunu bulmak için sadece 
birkaç seans yeterli olur.

Günlük yaşamda 
Günlük yaşamda, sedef hastalığı gelişimi için sadece risk faktörleri değil, 
hastalığın seyri üzerinde de olumsuz bir etkiye sahip olan çok sayıda faktör 
vardır. Bunlar, örneğin sigara içmeyi, aşırı alkol tüketimini ve çok kilolu olmayı 
içerir. Mümkünse, üç şeyin hepsinden kaçınmalısınız. Aynısı psikolojik stres, 
ciltte ciddi mekanik strese (ör., sıkı veya çizik giysiler nedeniyle) ve güneş 
yanığına maruz kalma için de geçerlidir.
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“Sedef hastalığı” tanısı almışsanız veya doktorlarınız yeni bir tedavi 
önerdiyse muhtemelen aklınızda birçok soru vardır. Doktorlarınızla yaptığınız 
görüşmede aklınızdaki her şeyi söylediğinizden emin olmak için sorularınızın 
bir listesini önceden oluşturabilirsiniz. Öneri olması açısından en sık sorulan 
sorulardan bazılarını bir araya getirdik.

• Hastalığım ne kadar şiddetli?

• Bana hangi tedaviyi önerirsiniz? Bu nasıl işler?

• Tedavinin hangi yan etkileri olabilir?

• Check-up için ne sıklıkla gelmem gerekiyor?

• Tedaviyi desteklemek için ne yapabilirim?

• Tedavi yeterince etki göstermezse ne olur?

• Hastalık/tedavi günlük yaşantımı etkileyecek mi?

• Çalışmaya devam edebilir miyim?

• Diğer hastalarla nasıl iletişim kurabilirim?

•  Hastalık/tedavi hakkında daha fazla bilgiyi 
nereden bulabilirim?

Doktorlarınız için sorular Notlarınız



www.hexal.de

2120

Faydalı adresler

Sedef hastalığı hakkında daha fazla bilgi için, hasta kuruluşları, kişisel 
gelişim sayfaları ve mesleki derneklere yönelik bir dizi adres hazırladık.

Deutscher Psoriasis Bund e. V.  
(Alman Sedef Hastalığı Derneği)
Seewartenstraße 10
20459 Hamburg, Almanya
Tel.: 040 2233990
E-posta: info@psoriasis-bund.de
Web sitesi: www.psoriasis-bund.de

Sedef hastalığı olan kişilerden oluşan ve bu kişilere yönelik ulusal olarak 
aktif kâr amacı gütmeyen bir dernek. Etkilenen kişilerin endişelerini ve 
çıkarlarını savunur.

Bitte berühren – Gemeinsam aktiv gegen Schuppenflechte  
[Lütfen dokunun – sedef hastalığına karşı hep birlikte aktif]
Web sitesi: www.bitteberuehren.de

Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V.nin  
[Profesyonel Alman Dermatologları Derneği e.V.] sedef hastalığı olanlar ve 
akrabaları için deneyim raporları, bilgiler ve ipuçları barındıran web sitesi.

PsoNet – Almanya’daki bölgesel sedef hastalığı ağları
c/o CVderm, UKE Hamburg
Martinistraße 52
20246 Hamburg, Almanya
Tel.: 040 741055428
Faks: 040 741055348
E-posta: info@psonet.de
Web sitesi: www.psonet.de

Dermatologlar ve uzmanlardan oluşan bölgesel sedef hastalığı ağlarında 
birleşmesi. Doktorlar ve bölgesel ağlar için bir arama sunar.

Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG)  
[Almanya Dermatoloji Topluluğu] 
Robert-Koch-Platz 7
10115 Berlin, Almanya
Tel.: 030 2462530
Faks: 030 24625329
E-posta: ddg@derma.de
Web sitesi: www.derma.de

Almanca konuşan dermatologlardan oluşan bilimsel uzman birliği.  
Bilimsel ve pratik dermatolojiyi, venereolojiyi ve alergolojiyi geliştirir.

Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD)  
[Profesyonel Alman Dermatologlar Derneği]
Schumannstr. 18 
10117 Berlin, Almanya
Tel.: 030 24625353
Faks: 030 24625333
E-posta: m.grote@bvdd.de
Web sitesi: www.bvdd.de

Alman tescilli dermatologların ekonomik ve sosyal politika ilgi alanlarını 
temsil etmesi için birleşmesi.

Bu broşür, doktorlarınızın profesyonel tavsiyelerinin yerini alamaz. 
Hastalığınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen doktorlarla  
iletişime geçin.
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Epiderm: Ayrıca: Üst cilt; cildin en dış hücre katmanı.

Gerileme: Hastalığın aktif olmadığı süre.

İnterlökinler: Vücudun bağışıklık sisteminin kendi haberci maddeleri grubu.

Kortizon: Ayrıca: Glukokortikoidler. İnflamasyona karşı hızlı hareket eder, ancak sadece kısa bir süre  
için alınmalıdır.

Kronik: Uzun süreli (dört haftadan fazla), genellikle tedavi edilemez hastalık; akutun zıttı.

Nörodermatit: Pul pul döküntü ve şiddetli kaşıntı ile karakterize edilen, kronik tekrarlayan cilt hastalığı. 
Sedef hastalığı ile karşılaştırıldığında, nörodermatit atopik form grubuna aittir, yani tekstil, temizlik 
maddeleri veya çevresel alerjenler gibi tetikleyici faktörlerle tetiklenebilir.

Obezite: adipoz dokuda aşırı artış nedeniyle patolojik obezite.

Plak: Nokta şeklinde yapı veya değişiklik.

Psoriasis: Sedef hastalığı.

Psoriazis vulgaris: Ayrıca: Plak sedef hastalığı; en yaygın sedef hastalığı biçimi.

Sistemik olarak: Tüm organizmayla ilgili.

Staphylococci: Sferik bakteriyel türler.

Streptococci: Sferik bakteriyel türler.

Topikal: Yerel, belirli bir konumla sınırlı.

Tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α): İnflamatuvar süreçlere dahil olan bağışıklık sisteminin  
haberci maddesi.

Ülseratif kolit: Bağışıklık sisteminin kalın bağırsakta iltihaplanmaya neden olduğu hastalık. 

Sözlük

ACE inhibitörleri: Yüksek kan basıncı ve kronik kalp yetmezliğini tedavi etmeye yönelik ilaçlar.

Akut: Ani ve çoğunlukla kısa süreli hastalık; kroniğin tersi.

Antibiyotikler: Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmeye yönelik ilaçlar.

Antidepresanlar: Özellikle depresyon olmak üzere zihinsel hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

Artrit: Eklemlerin iltihaplandığı, sıklıkla ağrı ve şişme ile ilişkilendirilen hastalık.

Ateroskleroz: Kan damarlarının duvarlarında patolojik yağ (kolesterol) birikintileri; genel dil kullanımında, 
ayrıca: Arteriyel kalsifikasyon.

Bağışıklık sistemi: Vücudun hastalıkları önleme sistemi. Birbiriyle iletişim kurmak için sinyal üreten birçok 
farklı bağışıklık hücresi içerir.

Beta-blokerler: Yüksek kan basıncı ve koroner kalp hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

Biyobenzer: Biyobenzerler, güvenlik ve etkinlik açısından halihazırda mevcut olan ilk tedarikçi ilaçla 
karşılaştırılabilir biyoteknoloji barındırarak üretilmiş ilaçlardır. Bu amaçla, biyobenzer sıkı bir onay yolu ile 
test edilir.

Biyolojik ilaçlar: Biyolojik ilaçlar, biyolojik olarak üretilen, yani biyolojik organizmalar kullanan karmaşık 
yapıya ve yüksek moleküler ağırlığa sahip ilaçlardır.

Crohn hastalığı: Tüm bağırsakta inflamasyona yol açabilecek kronik inflamatuvar bağırsak hastalığı. İnce 
bağırsağın ve kalın bağırsağın bir kısmı öncelikli olarak etkilenir.

D Vitamini analogları: D vitamininin sentetik türevleri.

Diyabet: daha net bir ifadeyle diabetes mellitus; kan şekeri düzeylerinde kronik bir artışla karakterize 
edilen şeker metabolizması bozukluğu.

Eklem tutulması: Kemiklerde, eklemlerde, omurgada ve aynı zamanda tendonlarda ve tendon 
tabanlarında sedef hastalığı belirtisi. Tipik romatizmal ağrı ve eklem sertliği olarak ortaya çıkar.
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Hexal AG
Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen

Hastalığınızla günlük olarak başa çıkma konusunda burada 
daha fazla görüş bulabilirsiniz:

www.hexal.de/patienten/feelinx

Bize nasıl ulaşabilirsiniz:

İlaçlarımız hakkında önemli sorularınız mı var ya 
da malzeme mi sipariş etmek istiyorsunuz? 

0800 439 25 23 numaralı telefondan bizi ücretsiz arayın! 

Pazartesi’den Cuma’ya 
08:00 - 18:00 arası bize ulaşabilirsiniz.

Tedaviniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa 
lütfen doktorunuzla iletişime geçin.
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