
KULLAI\MA TALiMATI

ALORES 2.5mg/5ml $urup

Afzdan almtr.

Etkin madde: Her 5 ml (1 6l9ek) gurup 2.5 mg desloratadin igerir.

Yardrmu madileler: Propilen glikol, sorbitol %70, sihik asit monohidrat, sodyum sitrat, sodyum

benzoat, sodyum edetat, zukroz, gilek aromasr, FDC yellow no:6, sodyum hidroksit ve deiyonize su

Bu Kullanma Talimahnda:
l. ALORES nedir ve ne igin kullaruhr?
2. ALORES'i kullanmadan iince ilikkat edilmesi gerekenler

3. ALORES nasrl kullaruhr?
4. Olast yan elkiler nelerdir?
5. ALORES'iw saklanmast

Baqhklan yer almaktadlr.

1. ALORES nedir ve ne igin kullanrhr?
ALORES, I 50 ml' lik qiplerde ambalaj lanmrgttr.

ALORES, uyku hali oluiturmayan antialerjik bir ilagtrr. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin

kontrol altrna ahnmastna yardtmcr olur.

ALORES alerjik nezle ile ilgili hapgrnk, burunda akrntr ve kagrntr, damakta kaqrnma ve gdzlerde

kaqrnm4 krzanklk veya ya$arma gibi belirtileri (6meEin saman nezlesi, ev tozu akanna kar$t

alerji) giderir.

ALORES aync4 iirtiker ile birlikte ka;rntrmn giderilmesi, derideki kabartr ve krzankltk gibi

belirtilerin ortadan kaldrrrlmasrnda da kullanlrr.

Bu belirtilerin giderilmesi tiim giin boyunca siirer ve normal giinliik aktivitelerinize devam

etmenize ve uyumamza yardtmct olur.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice okuyunuz,
giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatrn sdHaymtz. Daha sonra telvar okumoya ihtiyaq duyabilirsiniz.
o EEer ilwe sorulanruz olursa, l tfen dohorunuza veya eczacmrza dantsmtz.

. Bu ilaQ kitisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.

o Bu ilacm kullarumr strasmda dofuora veya hastaneye gitti[inizde dohorunuza bu ilact
kul landtfi mtn s 6yl ey ini z.

. Bu talimatta yaz anlara aynen uyunuz. ilaq hakhnda size anerilen dozun dryrnda y ksek veya

diisiik doz
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2. ALORES'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler
ALORES'i aEa[rdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
EIer,
- Desloratadin, loratadin veya dzellikle renklendirici madde E1 10 FDC yellow no:6 olmak iizere
ALORES'in yardrmcr maddelerinden herhangi birine kargr agrn duyarh (alerjik) iseniz.

ALORES 1 yaq ila 1l yaqlanndaki gocuklar, ergenler (12 yag ve iizeri), yaghlar dahil yetiqkinler
igin endikedir.

ALoR-ES'i aqalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLAI\INIZ
E[er,
- Bdbrek fonksiyonunuz zayrfsa
Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir diinemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen doktorunuza
damgrnrz,

ALORES'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
ALORES ag veya tok karmna ahnabilir.

Hamilelik
. ilacr kullanmadan ance dohorunuza veya eczaaruza dantstntz.
. EEer hamile iseniz ALORES kullanmayrnrz.
. Tedaviniz srasmda hamile oldu[unuzu fark ederseniz hemen doldoruntaa veya eczactntza

danrytruz.

Emzirme
o ilact kullanmadan iince doldorunuza veya eczaaruza dantsmtz.
o EEer emziriyorsamz ALORES kullanmayrnrz.

Arag ve makine kullanml
Onerilen dozlarda, ALORES'in sizde uyku hali oluqturmasr veya dikkatinizin azalmasma neden

olmasr beklenmemektedir. Ancak gok seyrek de olsa ALORES, bazr hastalarda uyku hali
olugturabilir. Bu durum sizin arag ve makine kullanmamzr etkileyebilir.

\- ALORES'in igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda dnemli bilgiler
ALORES sukroz ve sorbitol igerir. Eler daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kargr

dayamksrzhprmz oldu[u sdylenmigse bu trbbi iiriinii almadan dnce doktorunuzla temasa geginiz.

ALORES boyar madde olarak 8110 FDC yellow no:6 igermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep

olabilir.
Bu trbbi uriin her dozunda I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; buna bafilt herhangi

bir yan etki beklenmez.

Difer ilaglar ile birlikte kullantmt
ALORES'in difier ilaglar ile birlikte kullammrna iliqkin bilinen bir etkilegme yoktur.

E$er regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullaruyorsanu veya son zamanlarda
kullandmtz ise, ltitfen dohoruntaa veya eczaaruza bunlar hakkmda bilgi veriniz.
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3, ALORES nas kullanrlrr?
Uygun kullanrm ve doz / uygulama srklg igin talimatlar:
1 ila 5 yaq arasr gocuklar: Giinde bir kere 2.5 ml gurup (5 ml'lik bir ka5t[rn %'si) kullamlrr.

6 ila I I yaq arasr gocuklar: Gi.inde bir kere 5 ml (5 ml'lik 1 kag*) kullamltr.

Yetigkinler ve ergenler (12 ya5 ve iizeri): Giinde bir kere 10 ml (5 ml'lik 2 ka5rk) 9urup kullamlrr.

Bu ilacr ag ya da tok kamrna alabilirsiniz.

Tedavi siiresine iligkin olarak, doklorunuz alerjik rinitinizin tipini belirleyecek ve ne kadar siireyle
ALORES gurup kullanmamz gerektipini size sdyleyecektir.

Eper sizdeki alerjik nezle, arahkh tip (belirtilerin haftada 4 giinden daha azyada 4 haftadan daha

krsa siireyle var olmasr) ise, doktonrnuz hastahlrn gegmigini delerlendirecek ve size bu
dogrultuda bir tedavi programr 6nerecektir.

\-' Eler sizdeki alerjik nezle, kahcr/si.irekli tip (semptomlann haftada 4 giin ya da daha fazla ve 4
haftadan daha uzun siireyle var olmasr) ise, doktorunuz size daha uzun siireli bir tedavi iinerebilir.

Urtikerin tedavi siiresi hastadan hastaya farkhhk gdsterebilir, bu nedenle doktorunuzun
talimatlanna uymahsrmz.

Uygulama yolu ve metodu:
$urubu yutunuz ve arkasrndan biraz su iginiz. ALORES'i besinlerle ya da ayn alabilirsiniz.

Defiqik yag gruplan:
Qocuklarda kullanrm:
ALORES I yaStan itibaren kullarulmaktadrr.

Yaghlarda Kullanrm:
ALORES'in etkinlik ve giivenilirlipi yaghlarda heniiz belirlenmemiqtir.

\- 6zel kullanrm durumlan
Karacifer yetmezlili
Karaciler yetmezli[i ile ilgili veri bulwrmamaktadrr.

B6brek yetmezli$
$iddetli bdbrek yetmezliginde, ALORES dikkatle kullamlmahdrr.

ALORES'in bdbrek yetmezlili durumunda kullanmayrnrz.
Efer ALORES'in etkisinin 7ok gngh veya zoy{ oldu[una dair bir izleniminiz var ise dohorunuz
veya eczaaruz ile konuSunuz.

Kullanmanu gerekenden daha fazla ALORES kullandrysanz:
ALORES'i yalrlzca size regete edildili kadar kullammz. Kazara ahnan agtn doz ile iliqkili ciddi
sorunlar beklenmemektedir.

ALORES'den kullanmanrz gerekenden fazlastnt kullanmtssaruz bir dolaor veya eczacr ile
konuSunuz.
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ALORES'i kullanmayl unutursrntz
Unutulan dozlart dengelemek iEin gift doz almaymu.
Eler dozunuzu zamanmda almayl unutursaruz, miimkiin olan en krsa siirede ahmz. Daha sonraki
normal ahm saatine gdre dnerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

ALORES ile tedavi sonlandrnldrlrnda olugabilecek etkiler
Bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Ttim ilaglar gibi, ALORES'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir. Yetigkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici Szelli[i olmayan bir ilag tiirii) benzerdir.
Ancak, 2 yaSrndan ktigiik gocuklarda srk g6riilen yan etkiler ishal, ateq ve uykusuzluk,
yetigkinlerde yorgunluk, alrz kurululu ve bag alnsr plaseboya gdre daha srk gdzlemlenen yan

etkilerdir.

Yan etkiler agagrdaki kategorilerde 96sterildi[i gekilde srnrflandtnlmrgttr:

Qokyaygrn :

\-, Yaygm :

Yaygrn olmayan
Seyrek

Qok seyrek
Bilinmiyor

10 hastamn en az birinde giirtilebilir.
10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla g<lriilebilir.
100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla gtirtilebilir.
1.000 hastamn birinden az gdrtilebilir.
10.000 hastamn birinden az gdriilebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygu:
o Bitkinlik

Yaygm olmayan:
o AErz kuruluEu,

' BaS aEnst

Qok seyrek:
o Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hrnltrh solunum, kaqrntr, iirtiker (kurdeqen),

dtikilntii),
. Hayal g6rme,

!- t inme,
r Artan viicut hareketleriyle huzursuzluk,
o Qarplntl,
. Kalp attgmtn htzlanmast,
. KaraciEer fonksiyontestlerinde anormallik,
o Karacifierde iltihap,
r Sersernlik,
o Fiziksel ve ruhsal agrn hareketlilik durumu,
o Mide aEnsr, bulantr (hastahk hissi), kusma,
o ishal,
. Uykusuzluk,
I UYku hali,
o Kas aEnsr,
o giqkinlik

Savfa 4 /5



EPer bu kullanma talimattnda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsaruz
doldorunwu veya eczactnut bilgilendiriniz.

5. ALORES'in Saklanmasr
ALORES'i gocuHann gbremeyece$i, erisemeyece$i yerlerde ve ambalajmda saklaymrz.
25'C'nin altrndaki oda srcakhgrnda saklaymrz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALORES'i bullanmaymtz.
Eler i.iriinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz ,4 LORES'i kullanmaymu.

Ruhsat Sahibi: Berko ilag ve Kimya San.A.$.
Adresi: Yeniqehir Mah. Ozgiir Sok. No: 16 Atagehir/istanbul
Telefon: 0216 456 65 70 Pbx
Faks: 0216 456 65 79
e-mail: info@berko.com.tr

\-' iiretici: Berko ilag ve Kimya San.A.g.
Adres : Adil Mah. Beykoz Cad. Tamdrk Sok. No: 1 Sultanbeylil istanbul
Telefon '.+90216 592 33 00
Faks t+902165920062
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