
KULLANMA TALTMATI

BUTiROL 7.5 mg/S ml gurup

A[z yoluyla almr.

. Etkin madde:Her 5 ml gurup, 7.5 mg butamirat sihat (1,5 mg/ml) igerir.

o Yardtms maddeler:Nipagin M, sodyum sakarin, portakal aromasl, gliserin, sorbitol.

Bu Kullanma Talimatmda:

1. BUThROL nedir ve ne igin kullaniltr?

2. BUTIROL'i| kullanmadan 6nce dikkat edllmesi gerekenler

3. BUT\ROL nasil lcullonrlv?

4. Ola* yan etkiler nelerdir?

5. BUTiROL'iin soklonmost

Baghklarr yer almaktadrr.

1. BUTIROL nedir ve ne igin kullanrhr?

o BUTIROL etkin madde olarak butamirat sitrat igeren, grrup formunda bir ilagtrr.

. BUTIROL, *okstiriik baskrlayrcr ilaglar" olarak adlandrnlan bir ilag grubuna dahildir.

o BUTIROL gurup, vistop kapakh, renkli 100 ml'lik gigeler ile kullamma sunulmaktadrr.

o BUTIROL gegitli nedenlerden kaynaklanan tiksiirtipiin gikayetlere yiinelik (semptomatik)

tedavisinde kullanrlrr.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, gfinkfi sizin/gocufunuz igin dnemli bilgiler igermektedir.

o Bu htllanma talimatmt saklaymrz. Doha sonro telcrar ohtmaya ihtW7 duyabilirsiniz.

o EEer ilave sorularrnrz olursa, ti)tfen dofuorunuza veya eczacmtza darusmtz,

o Bu ilag kisisel olarak sizin/qocu*unuz igin regete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.

o Bu ilacm htllaruru srasmda doWora veya hastaneye gitti*inizde doktorunuzo bu ilact

ful I andt fi ntn s dyl ey i niz.

o Bu talimatta yanlanlara aynen uyunuz. ilag hokhnda size/gocu{unuza iinerilen dozun

dtsmda yilksek veyo digiik doz htllanmaymu.
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2. BUTiROL'ii kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

BUTiROL'ii aga[rdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

E[er sizin/gocuEunuzun: butarnirat veya BUTiROL:tin biletiminde bulunan yardrmcr

maddelerden herhangi birine kargr (yardrmq maddeler listesine bakrnrz) alerjinizlallerjisi

varsa kullanmayriz.

EEer gocuEunuz 3 yagrn altrnda ise kull4nmayrmz.

:

Eper sizlgocu[unuz aym zarnanda baqka balgam s0(lirticii ilaglar ahyorsamz, dikkatli

olmaltsmz.BUTiRoL,iinbutiirilaglarlaaynrandakullanrlmarnasr6nerilir.

I Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin/gocu[unuz igin gegerliyse liitfen -v

Ifamilelik

o ilaq kullanmadan 6nce dohorunuza veyo eczacmtza daruSmtz.

o Hamile iseniz, ilk tig ay BUTIROL kullanmantaruz dnerilmektedir. Daha sonraki

ddnemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik oldu$una karar verirse BUTIROL

kullanabilirsiniz.

.' .'lTedaviniz srastnda hamile' oldudunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya

Emzirme

o iloct htllanmadan t)nce dohorunuzaveya eczacmtza dantsmtz.

o BebeEinizi emziiyorsanlz, BUTIROL almadan 6nce doktorunuza damgmtz.

Araq ve makine kullanrmr

o BUTIROL uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle arag ve makine kullamrken

veya dilkat gerektiren di$er isleri yaparken dikkatli olunuz.
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, BUTiROL'iin igerifiinde bulunan bazr yardrmu maddeler hahkrnda iinemli bilgller

o BUTIROL sorbitol igermektedir. E[er daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr

o gUTiROt her 100 ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

esasmda "sodyum igermez".

, Difer itaqlar ile birtikte kullanrmr 
:

Eper balgam sOkttiriicti 6zelli$ olan bagka ilaglar kullamyorsamz doktorunuzur mutlaka

bilgilendiriniz.

I Efier regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilaa gu anda htllanryorsaruz veya son zamanlarda
v 

htllandtruz ise liitfen doldorunuzaveyo eczocmtza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. BUTiROL nasrl kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve doz / uygulama srkhlr igin talimatlar:

Doktor tarafindan bagka qekilde tavsiye edilmedi[i takdirde kendiniz/9ocu['unuz igin belirtilen

dozlarda kullammz: :

Ergenlerde (adolesanlarda): Giinde 3 defa I iilgek (15 ml)-

Yeti$kinlerde: Gtinde 4 defal 6l9ek (15 ml)

Doktorunuz farkh bir tavsiyede bulunmadrkga, BUTiROL'ii 1. haftadan daha uzun stire

kullanmayrmz.

Uygulama yolu ve metodu:

BUTIROL a[rz yoluyla kullamlr

ilacmzm dozunu ayarlanmak igin dereceli iilgeli kullanrmz. Dereceli dlgeli her kullammda

De$gik yag gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

BUTIROL $ruup 3 yaqrn altrndaki gocuklarda kullanilmamahdrr. 3-6 yagrn altrndaki

gocuklarda kullammr dnerilmez.
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Yaghlarda Kullanrm:

BUTIROL' tin yaqhlarda kullammr aragtmlmamr gfi r.
,

i'

Ozel kullanrm durumlarr 
:

BUTIROL bdbrek veya karaci[er yetmezli[i olan hastalarda aragtrnlmamrgtrr.

Eger nWinOl'iin etkisinin gok giiqlil veya zaytf oldufiyna dair bir izlenirniniz var ise

Kullanmanz.gerekendendahafazlaBUTiRol,truttandrysanu:.:

BWiROL'den kullanmaruz gerekenden fazlasmt htllonrugsaruz bir dohor ve eczact ile

t/
BUTiROL'ii kullanmayr unutursanrz:

igin gtft doz almaymtz.

ishal, sersemlik ve tansiyon diigmesi. Bu etkiler doz azalhhnca veya tedavi kesilince ortadan

', I kalkabilir. Eler ilag kesildi[inde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczlrctntz:-

damgmu.

BUTiROL ile tedavi sonlandrrrldrlurda olugabilecek etkiler:

Bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir? ,]
Ttim ilaglar gibi, BUTiROL'iin igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

Agalrdakilerden biri olursa, BUTiROL'ii kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL

doktorunuza bildirinizveyasiie en yalon hastanenin acit bdliimfine bagvurunuz: :

Bu gok ciddi bir yan etkidir. Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTIROL'e kargr

ciddi alerjiniz var demektir. Aeil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmam za gerek

olabilir.

Bu gok ciddi yan etki oldukga seyrek g6rtiliir.
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: A$aErdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz: :

o Uyku hali :

,

o ,Bulanfi

. ishal
,,

Bunlar BUTiROL'tin hafif yan etkileridir.

Efier :bu kullanma talimatmda bahsi geQmeyen herhangi b|tryon etki itle lrarSilasrsantz

5. BUTIROL'iin saklanmasr

BWLROL'v) gocuklarm gdremeyece[i, erisemeyecefii yerlerde ve ambalajmda saHaymta.

t\, 25"C'nin altrndaki oda srcakhgrnda saklayrmz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanrnz

,:
:,Egertir'iinde.vb/veya4mbalajrndabozukluklarfarkederserrizBUTiRoL'iikullanmay,n,,.

,i

Ruhsat Sahibi: DROGSAN ilaglan San. ve Tic. A.$.

O[uzlar Mah. 1370. sok. 7/3

06520 Batgat / ANKARA

trefin yeri: DROGSAN ilaglan San. ve Tic. A.$

06760 Qubuk / Ankara
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Bu hilanma talimafi .../.../... tarihinde onaylanmryttr.


