
Read this leaflet carefully before you start using this product because it contains important information for you. If you have any questions ask your doctor or a specialist or your pharmacist.

pM-CS01® - chloraethyl (ethyl chloride) spray

Composition: Active substance: chloraethyl (alternative names: chloroethane, ethyl chloride, C2H5Cl).

Content, Packing: Liquid chloraethyl – clear colourless liquid, spray bottle volume 100 ml.

Application: Local anaesthetic. The spray is a vapocoolant to be applied to the skin to gain local anaesthesia (undercooling).

INDICATIONS / APPLICATION AREAS: PM-CS01 is intended for local anaesthesia through undercooling (by freezing), for temporary skin anaesthesia e.g. before injection, in surgery, dermatology 
(abscesses, removal of warts and foreign particles), piercing, removal of ticks, muscular convulsions, sharp irritation of sinews (tennis elbow). It can also be applied to sports injuries of soft tissues. 
Do not use before and/or during dialysis!

APPLICATION: Apply by spraying continuously onto the affected area from a distance of about 10-20 cm until a white snow film forms. Do not extend the spray application time unnecessarily as this 
may cause frostbite! The effect short time, until the skin warms up again. DO NOT INHALE! Protecting the adjacent skin areas with a thin petroleum jelly layer or a cloth during the spraying procedure 
is recommended. The thawing process may be painful, and freezing may reduce local resistance to infection and delay healing. When applying in a close proximity to the patient's face, cover his/her 
eyes, nose and mouth to prevent him/her from inhaling the product. 

CONTRAINDICATIONS: 

When not to use PM-CS01? 

PM-CS01 should not be used on individuals who are allergic to chloraethyl or who have a history of hypersensitivity to it. Local anaesthetics cannot be applied to the following areas: open wounds, 
broken skin and eczema, mucous membranes such as inside the mouth or nose, on the mouth or lips, the ears, nose or eyes, the anus or genitals. Do not use before or during dialysis! For external 
use only! Do not spray into the eyes! Avoid inhaling the product! Inhalation of chloraethyl must be avoided as it may produce narcotic and general anaesthetic effects. PM-CS01 is not intended to 
suppress internal pain such as back, etc.

PREGNANCY/BREASTFEEDING/PAEDIATRIC USE: No controlled safety studies on pregnant women or children are available, and so, caution should be exercised when using this product on such 
patients. Available literature suggests that chloraethyl may pass into the placenta and increase the risk of disorders in the baby. Chloraethyl may generally be used on children as well as adults. 
However, when using the product on a child, the doctor should be very observant, not to overspray when the skin blanches. Children's skin may be more sensitive to the low temperatures than adult 
skin. The cold spray may also scare the child and it is good practice to warn the child beforehand. Using chloraethyl on children under 6 years age is not recommended.

INTERACTIONS: Since the product is applied externally and evaporates fast, no interactions with other medicinal products are known. The product may react negatively by contact with some tools 
or instruments, especially if they are plastic, so it cannot be applied to anything other than the skin surface of the human body. Applying PM-CS01 to any instrument or device and then applying it to 
your skin is not effective, so do not use it! PM-CS01 does not have analgesic effects such as a number of products such as mesocain, xylocain, etc. 

INCORRECT APPLICATION AND OVERDOSE: Excessive chloraethyl application may induce frostbites. Tissue congelation can increase the risk of infection. Symptoms of intoxication on aspiration of 
chloraethyl may include the following: blurred vision, stupor, intoxication, unconsciousness, and even paralysis of the respiratory and circulation systems. Countermeasures, in addition to standard 
procedures, are aimed at helping pulmonary excretion of the toxic substance by forced exhalation and by preventive administration of xylocaine (ventricular fibrillation). In view of the possible 
development of ventricular fibrillation, do not administer sympathominetics! Do not use alcohol, milk or castor oil! If frostbite develops on the application (skin may become red), this may be due to 
improper application or hypersensitive skin.

SIDE EFFECTS: Allergic changes may appear on the skin. No side effects were observed where chloraethyl had been used in compliance with instructions in this package leaflet. Frostbite may 
develop if chloraethyl was sprayed too long (excessively). Some patients with sensitive skin exhibit red skin, the colour, however, disappears in a few hours or days. If you get any side effects, talk 
to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. Freezing the skin may occasionally temporarily change the color of the skin's pigmentation (the site in 
question will have a different shade of color than the surrounding parts), especially if it was brown after sunbathing. Therefore, we do not recommend the use of PM-CS01 on tanned skin.

Adverse reactions: Skin hypersensitivity may occur rarely. Other adverse reactions are not known. 

What precautions must be taken when driving, using machines or working in unstable positions?

No adverse effects on drivers or machine operators are expected if the product is used as described in this package leaflet. However, if you have inhaled chloraethyl, your reflex capacity may be 
reduced insomuch that you are unable to drive or use machines. See the P phrases and H phrases on the label for additional or more detailed instructions.

PRECAUTIONARY AND HAZARD STATEMENTS: P102 Keep out of reach of children, P403+P271 Store and use in a well ventilated place. Store at room temperature 10-25°C. P210 Keep away 
from heat/sparks/open flames/hot surfaces – No smoking. P270 Do not smoke when using this product. P260 Do not breathe vapours.  P262 Do not get in eyes. P243 Take precautionary measures 
against static discharge. P410+412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. P251 Pressurized container – Do not pierce or burn, even after use. P211 Do not 
spray on an open flame or other ignition source.

Ethyl chloride and its vapours are highly flammable. Do not store near high-frequency and/or ultrasonic equipment. Do not dispose of the bottle until it is entirely empty. Dispose of in accordance with 
local and national regulations. H222 Extremely flammable aerosol. Harmful if inhaled. H229 Pressurized container: May burst if heated.
            
Storage and shelf life: Do not use this product after the expiry date which is stated on the bottom of the bottle. Keep in a dark and cold place at room temperature (10-25°C) protected from direct 
sunlight and other thermal sources. Spontaneous evaporation is an intrinsic property of ethyl chloride gas and minor gas leakage during the product storage is no problem.

Note: 
In case of adverse effects/events contact directly the manufacturer's at info@trimpeks.com 
Any information regarding product withdrawal from the market/use will be published at the manufacturer's website; www.trimpeks.com
Date of issue or the latest revision of the instructions for use: 09/2019,   POM0103-5.    
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Made in Czech Republic



Bu kullanma talimatı önemli bilgiler içerdiğinden bu ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz. 

PM-CS01® - kloraetil (etil klorür) sprey
Bileşim: Etkin madde: kloraetil (diğer adları: kloroetan, etil klorür, C2H5Cl).
İçerik, Ambalaj: Sıvı kloraetil – şeffaf renksiz sıvı, 100 ml sprey kutuda.
Uygulama: Lokal anestetik. Bu sprey, cilt üzerine uygulanarak ciltte lokal anestezi (aşırı soğutma yoluyla) sağlayan buhar soğutucudur.

ENDİKASYONLAR / UYGULAMA ALANLARI: PM-CS01; enjeksiyon öncesi, ameliyatta, dermatoloji (apse, siğillerin ve yabancı partiküllerin çıkartılması), piercing, kenelerin çıkartılması, kas 
kasılmaları, kas tellerinin şiddetli tahrişi (tenisçi dirseği) vb. durumlarda geçici cilt anestezisi için aşırı soğutma (dondurma) yoluyla lokal anestezi amacıyla kullanılmaktadır. Sprey ayrıca spor yaparken 
meydana gelen yumuşak doku zedelenmeleri için de uygulanabilir. Diyalizden önce ve/veya diyaliz sırasında kullanmayınız!

UYGULAMA ŞEKLİ: Beyaz bir film tabakası meydana gelene kadar yaklaşık 10-20 cm mesafeden etkilenen bölge üzerine devamlı püskürterek spreyi uygulayınız. Uygulanan bölgede soğuktan 
donma meydana gelme olasılığını önlemek amacıyla sprey uygulama süresini gerektiğinden fazla uzatmayınız! Soğutucu etki, cilt tekrar ısınıncaya kadar kısa bir süre devam eder. SOLUMAYINIZ! 
Uygulama bölgesinin etrafındaki cilt bölgelerini korumak amacıyla sprey püskürtme sırasında bölgenin etrafının ince bir vazelin tabakasıyla veya bir bez parçasıyla kapatılması önerilmektedir. Soğuk 
film tabakasının çözülme süreci acı verebilir ve dondurma işlemi enfeksiyona lokal direnci düşürebilir ve iyileşme sürecini geciktirebilir. Hastanın yüzüne yakın bölgelere sprey uygularken hastanın 
ürünü solumasını önlemek amacıyla gözlerini, burnunu ve ağzını kapatınız.

KONTRAENDİKASYONLAR: 
PM-CS01 ne zaman kullanılmamalıdır?
PM-CS01, etil klorüre karşı alerjisi olan veya daha önce bu maddeye karşı aşırı duyarlılık göstermiş kişilerde kullanılmamalıdır. Lokal anestetikler şu bölgelere uygulanmamalıdır: açık yaralar, yaralı 
cilt ve egzema, ağız içi veya burun içi, ağız veya dudaklar, kulaklar, burun veya gözler, anüs veya genital bölgeler gibi muköz membranlar. Diyaliz öncesinde veya diyaliz sırasında kullanmayınız! 
Yalnızca harici kullanım içindir! Göze püskürtmeyiniz! Ürünü solumayınız! Etil klorür; narkotik ve genel anestetik etkiler meydana getirebilir bu nedenle solumaktan kaçınılmalıdır. PM-CS01, sırt ağrısı 
vb. dahili ağrı ve sancının baskılanması amacıyla kullanılmaz. 

GEBELİKTE/EMZİRME DÖNEMİNDE/ÇOCUKLARDA KULLANIM: Gebe kadınlar veya çocuklar üzerinde kontrollü güvenlik çalışmaları mevcut olmadığından söz konusu hastalarda bu ürünü 
kullanırken dikkat edilmelidir. Mevcut literatüre göre etil klorür, plasentaya geçebilir ve bebekte hastalık ortaya çıkma riskini artırabilir. Etil klorür, genel olarak çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilir. 
Ancak, ürünü çocuklarda kullanırken doktorun çok dikkatli olması ve cilt üzerinde film tabakası oluşturmak için spreyi püskürtürken gereken süreyi aşmaması gerekmektedir. Çocukların cildi, düşük 
sıcaklıklar karşısında yetişkinlerin cildinden daha hassas olabilir. Ayrıca, soğuk sprey uygulaması çocuğu korkutabilir ve bu nedenle çocuğun önceden buna karşı uyarılması tavsiye edilmektedir. Etil 
klorürün 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

ETKİLEŞİMLER: Ürün, harici olarak uygulandığından ve hızla buharlaştığından diğer tıbbi ürünlerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur. Ürün, özellikle plastik malzeme içeren bazı araçlarla veya 
aletlerle temas halinde olumsuz tepkimeye neden olabilir; bu nedenle insan vücudu üzerinde cilt yüzeyi hariç başka hiçbir bölgeye uygulanmamalıdır. PM-CS01 ürününü herhangi bir alet veya cihaz 
üzerine uygulayıp sonra bunu cilt üzerine uygulamak etkili değildir; bu nedenle bu şekilde kullanmayınız! PM-CS01; mesocain, xylocain vb. ürünler gibi analjezik etkilere sahip değildir.

HATALI UYGULAMA VE DOZ AŞIMI: Aşırı miktarda etil klorür uygulaması soğuktan donmaya neden olabilir. Dokuda donma, enfeksiyon riskini artırabilir. Etil klorür solunması nedeniyle zehirlenme 
meydana geldiği takdirde şu semptomlar görülebilir: bulanık görme, sersemlik, zehirlenme, bilinç kaybı ve hatta solunum ve dolaşım sistemlerinde felç. Standart prosedürlere ek olarak karşı tedbirler, 
toksik maddenin nefesle zorla dışarı verilmesi ve önleyici xylocaine uygulaması (ventriküler fibrilasyon) yoluyla akciğerlerden atılmasına yardımcı olmayı amaçlar. Ventriküler fibrilasyonun olası 
gelişimi göz önüne alınarak sempatomimetikler uygulanmamalıdır! Alkol, süt veya hintyağı kullanılmamalıdır! Uygulama bölgesi üzerinde soğuktan donma meydana geldiği takdirde (cilt kızarabilir) bu 
durum hatalı uygulama veya aşırı duyarlı cilt nedeniyle ortaya çıkabilir. 

YAN ETKİLER: Cilt üzerinde alerjik değişiklikler ortaya çıkabilir. Etil klorür, bu kullanma talimatında belirtilen talimatlara uygun şekilde kullanıldığı durumlarda herhangi bir yan etki gözlemlenmemiştir. 
Etil klorür çok uzun süre (aşırı miktarda) cilt üzerine püskürtüldüğü takdirde soğuktan donma meydana gelebilir. Hassas bir cilde sahip bazı hastalarda ciltte kızarıklık veya renk değişimi görülebilir; 
ancak bu durum uygulamadan birkaç saat veya birkaç gün sonra ortadan kaybolur. Herhangi bir yan etki görüldüğünde doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Söz konusu yan etkiler arasında bu 
kullanma talimatında belirtilmeyen yan etkiler de bulunabilir. Cildi dondurmak; özellikle güneşlendikten sonra cilt bronzlaşmışsa, cilt pigmentasyon rengini bazen geçici olarak değiştirebilir (ilgili 
bölgede çevresindeki bölgelere göre farklı bir renk tonu görülebilir). Bu nedenle, PM-CS01, bronz ten üzerinde kullanımı önerilmemektedir.

Advers reaksiyonlar: Nadiren ciltte aşırı duyarlılık meydana gelebilir. Diğer advers reaksiyonlar bilinmemektedir.

Araç veya makine kullanırken veya sabit olmayan pozisyonlarda çalışırken ne tür önlemler alınmalıdır?
Ürün, bu kullanma talimatında belirtildiği şekilde kullanıldığında, sürücüler veya makine operatörleri üzerinde herhangi bir advers etki beklenmemektedir. Ancak, etil klorür solunduğu takdirde araç 
veya makine kullanamayacak derecede refleks kapasitesi azalabilir. Daha fazla ve daha ayrıntılı talimatlar için aşağıda P kodlu önlem ve H kodlu tehlike açıklamalarına bakınız.

ÖNLEM VE TEHLİKE AÇIKLAMALARI: P102 Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız, P403+P271 İyi havalandırılan bir yerde saklayınız ve kullanınız. Oda sıcaklığında, 10-25°C arasında 
saklayınız. P210 Isıdan/kıvılcımdan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutunuz – Sigara içmeyiniz. P270 Bu ürünü kullanırken sigara içmeyiniz. P260 Üründen çıkan buharı solumayınız. 
P262 Gözlerle temas ettirmeyiniz. P243 Elektrostatik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alınız. P410+412 Güneş ışığından koruyunuz. 50°C/122°F sıcaklıklardan daha yüksek sıcaklıklara maruz 
bırakmayınız. P251 Basınçlı kutu – Kullandıktan sonra dahi delmeyiniz veya yakmayınız. P211 Açık alev üzerine veya diğer herhangi bir yanıcı kaynak üzerine püskürtmeyiniz.

Etil klorür ve buharları aşırı yanıcıdır. Yüksek frekanslı ve/veya ultrasonik ekipmanların yanında saklamayınız. Sprey kutusu tamamen boşalmadan çöpe atmayınız. Yerel ve ulusal atık mevzuatlarına 
uygun şekilde atıkları bertaraf ediniz. H222 Aşırı yanıcı aerosol. Solunduğunda zararlı. H229 Basınçlı kutu: Isıtıldığı takdirde patlayabilir.

Saklama ve raf ömrü: Sprey kutusunun altında belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayınız. Doğrudan güneş ışığından ve diğer ısı kaynaklarından uzakta ışık almayan ve serin bir 
yerde, oda sıcaklığında (10-25°C) saklayınız. Spontane buharlaşma, etil klorür gazının kendine has bir özelliğidir ve ürünü saklarken az miktarda gaz sızıntısı meydana gelmesi herhangi bir sorun 
teşkil etmez.

Not: 
Advers etkiler/olaylar meydana geldiği takdirde doğrudan imalatçı firmayla iletişime geçiniz: info@trimpeks.com
Ürünün piyasadan çekilmesi veya kullanımına ilişkin bütün bilgiler imalatçı firmanın web sitesinde yayınlanacaktır: www. trimpeks.com
Kullanma talimatı düzenleme tarihi veya en güncel revizyonu: 09/2019,   POM0103-5.

 LOKAL ANESTEZİK SOĞUTUCU SPREY - KULLANICI BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

pM-CS01 - Kloroetil(Etil Klorür) sprey 
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Tehlike

Geri dönüşümlü 

Uygun şekilde atın

Made in Czech Republic

Üretici

CE sembolü

Alüminyum malzemeden imal edilmiştir
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