
KULLANMA TALiMATI 

APiREKS COLD & FLU 200mg/30mg film kaph tablet 

Agtzdan ahmr. 

• Etkin madde: Her bir tablet 200 mg ibuprofen ve 30 mg psodoefedrin hidroklorilr ic;erir. 
• Yard1mc1 maddeler: Laktoz monohidrat, mtstr ni~astas1, prejelatinize ni~asta, 
hidroksipropil metil seliiloz, kroskarmeloz sodyum, kolloidal silikon dioksit, magnezyum 
stearat, polivinil alkol hidrolize part., makrogol (PEG) toz, talk, titanyum dioksit, kinolin 
sans1 aliiminyum Lake, FD&C San #6 (E 110), sari demir oksit, FD&C Mavi #2 

Bu ilac1 kullanmaya ba~lamadan once bu KULLANMA T ALiMATINI dikkatlice 
okuyunuz, ~iinkii sizin i~in onemli bilgiler i~ermektedir. 

• Bu kullanma talimatzm saklayzmz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiya<; duyabilirsiniz. 

• Eger ilave sorularzmz olursa, lutfen doktorunuza veya eczaczmza dam$mlz. 

• Bu ila<; ki$isel olarak sizin i<;in re<;ete edilmi$fir, ba$kalarma vermeyiniz. 

• Bu ilacm kullammz szrasmda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu ilacz 
kullandzgzmzz soyleyiniz. 

• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. j/a<; hakkmda size onerilen dozun dz$mda yiiksek 
veya diiliik doz kullanmayzmz. 

Bu kullanma talimatmda: 

1. APiREKS COLD & FLU nedir ve ne i~in kullamltr? 
2. APiREKS COLD & FLU'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
3. APiREKS COLD & FLU nas1l kullamlir? 
4. Olas1 yan etkiler nelerdir? 
5. APiREKS COLD & FLU'nun saklanmas1 

Ba~hklan yer almaktad1r. 
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1. APiREKS COLD & FLU nedirve ni~in kullamhr? 

APiREKS COLD & FLU, 10, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ila9tlr. 
APiREKS COLD & FLU, etkin madde olarak ibuprofen ve pseudoefedrin i9erir. 

APiREKS COLD & FLU'nun etkin maddesi olan ibuprofen, agn kesici ve ate~ dii~iirilcii 
ozelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuar bir ila9tlr. Pseudoefedrin burun ve siniislerde (burun 
bo~luklarmda) olu~an dolgunlugu gidermeye yarayan dekonjestan bir ila9tlr. 

APiREKS COLD & FLU, agn kesici, ate~ dii~iiriicii ve iltihap giderici etkileri sayesinde, ba~hca, 
a~ag1da belirtilen durumlarm tedavi edilmesi i9in kullamhr: 

• Grip, soguk algmhg1 ve siniizit seyrinde gozlenen burun tikan1khg1, ba~ agns1, ate~, viicut 
agnlan ve diger agnlar 

2. APiREKS COLD & FLU'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
APiREKS COLD & FLU'yu a~ag1daki durumlarda KULLANMAYINIZ 

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler 
-NSAii'ler Oliimciil olabilecek trombotik (p1htila~ma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve 
inme riskinde art1~a neden olabilir. Bu risk kullan1m siiresine bagh olarak artabilir. 
Kalp-damar hastahg1 olan veya kalp damar hastahg1 risk faktOrlerini ta~1yan 

hastalarda risk daha yiiksek olabilir. 
- APiREKS COLD & FLU koroner arter bypass cerrahisi oncesi agn tedavisinde 
kullan1lmamahdir. 

Sindirim sistemi ile ilgili riskler 

- NSAii'ler kanama, yara olu~mas1, mide veya bagirsak delinmesi gibi Oliimciil 
olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol a9arlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir 
zamanda, onceden uyanc1 bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya 91kabilirler. 
Ya~h hastalar ciddi olan bu etkiler bak1mmdan daha yiiksek risk altmdad1r. 

Eger; 
• APiREKS COLD & FLU'nun i9erdigi herhangi bir maddeye kar~1 a~m duyarhhg1mz 
varsa, 
• Siddetli karaciger hastahg1mz varsa, 
• Siddetli bobrek yetmezliginiz varsa, 
• Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diger nonsteroid antiinflamatuar ila9lar kullan1m1 
sansmda astlm, iirtiker veya alerjik tipte reaksiyonla kar~Ila~tlysan1z, 
• Tedavi edilmemi~ mide ve on iki parmak barsag1 iilseriniz varsa, 
• iltihabi bagirsak hastahgm1z varsa (iilseratif kolit, Crohn hastahg1) 
• Hamileligin ge9 evresinde (6.aydan itibaren) iseniz, 
• Koroner arter by-pass cerrahisi ge9irecekseniz ya da yeni ge9irdiyseniz, 
• Yiiksek tansiyon ve koroner arter yetmezligi (kalbi besleyen damarda daralma) 
hastahgm1z varsa, 
• Beyin damarlanyla ilgili bir kanama ya da b~ka aktifkanaman1z varsa 
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• Depresyon veya duygu durum bozuklugunuzun tedavisi i9in Monoamin oksidaz 
inhibitoril kullamyorsamz ya da son 14 gi.in i9inde kulland1ysamz, 
• Siddetli kalp yetmezliginiz varsa, 
• Depresyon tedavisinde kullanilan ila9lar, goz veya barsak bozukluklannm tedavisinde 
kullanilan atropin, alfa veya beta blokor i9eren tansiyon ila9lan, kan p1htda~mas1 ile ilgili 
ila9lar, astlm tedavisinde kullan1lan ila9lar, i~tah baskilay1c1lar, duygu-durum 
bozukluklannda kullanilan moklobemid, migren tedavisinde kullanilan ergotamin veya 
metiserjit, dogum sirasmda kullanilan rahim kasdmasma yol a9an oksitosin gibi ila9lardan 
herhangi birini kullan1yorsan1z, 
• 12 ya~ altl 9ocuklarda. 

APiREKS COLD & FLU'yu a~ag1daki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ 
A~ag1daki durumlarda size veya 9ocugunuza APiREKS COLD & FLU'yu kullan1p 
kullanilmayacagma doktorunuz karar verecektir. 

Eger; 
• Agn, ate~ ve iltihaba etkili ila9lar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan ka9mm1z. 
• Mide agns1 ortaya 91karsa ilac1 kullanmay1 durdurup doktorunuza ba~vurunuz. 
• Onceden ge9irilmi~ ciddi bir mide barsak rahats1zhg1mz veya belirtiler varsa tedavinin 

herhangi bir anmda ciddi olabilen kanama, illser veya harabiyet geli~ebilir. Olu~abilecek 

kanamaya bagh olarak d1~k1 renginde koyula~ma, ag1zdan kan gelmesi, haz1ms1zhk bulgulan 
ortaya pkabilir. Bu nedenle illser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahats1zhgm1z 
varsa doktorunuz tedaviye en dii~ilk doz ile ba~laman1z1 ve beraberinde koruyucu baz1 ila9lar 
(misoprostol veya proton pompa inhibitOrleri) kullanman1z1 onerecektir. 

• Derinin pul pul olup dokiilmesi, mukoza harabiyeti veya deride gozlenen a~m duyarhhk 
hallerinde APiREKS COLD & FLU kullanmaya devam etmeyiniz, en k1sa siirede doktorunuza 
ba~vurunuz. 

• Alerji sonucu yiiz ve bogazda ~i~me, nefes almada gii9lilk, bron~lann daralmas1 (astlm) ve 
nezle gibi a~m duyarhhk hallerinde dikkatli kullanm1z. 

• Viicudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, 9iiriimeler ortaya 91karsa, doktorunuza ba~vurunuz. 
• U~iime, titreme ve ate~in birdenbire yilkselmesi, halsizlik, ha~ agns1 ve kusma ya da ensenizde 

kat1hk hissi ortaya pkarsa hemen doktorunuza ba~vurunuz; 9iinkii bir tiir beyin zan iltihab1 
(aseptik menenjit) belirtileri olabilir. 

• Diger agn, ate~ ve iltihaba etkili ila9lar ile oldugu gibi, APiREKS COLD & FLU bobrek 
hastahg1 olan hastalarda dikkatli kullanilmahdir. 

• Diger agn, ate~ ve iltihaba etkili ila9lar ile oldugu gibi, APiREKS COLD & FLU karaciger 
fonksiyon testinde baz1 degerlerinizde yilkselmelere neden olabilir. Karaciger 
fonksiyonlanndaki bozulmay1 gosteren belirti ve bulgulara kar~1 dikkatli olunmahdir (bulantl, 
halsizlik, uyuklama, ka~mtl, sanhk, karnm sag iist k1smmda agn, nezle benzeri semptomlar). 

•ibuprofen, kanm1zda, p1htda~mada gorev alan trombositlerin kiimele~mesini azaltarak kanama 
zamanm1 uzatt1gmdan p1htila~ma rahats1zhg1mz varsa, doktor kontrolii altmda APiREKS 
COLD & FLU tedavisine devam ediniz. 

• APiREKS COLD & FLU kullanirken gorme bozuklugunuz geli~irse goz muayenesi yaptmmz. 
• Agn, ate~ ve iltihaba etkili ila9lann neden oldugu s1v1 tutulmas1 riskine kar~1 yilksek tansiyon 

probleminiz veya kalp yetmezliginiz varsa APiREKS COLD & FLU kullanirken dikkatli 
olunuz. 
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•Kalp rahats1zhgm1z varsa ya da kalp rahats1zhg1 riskiniz yiiksekse (om: yiiksek tansiyon, ~eker 
hastahg1) ya da kolesteroliiniiz yiiksekse, sigara kullan1yorsan1z belirtilen giinliik dozu 
a~maym1z. 

• Diger agn, ate~ ve iltihaba etkili ila9lar ile oldugu gibi, APiREKS COLD & FLU hastanede 
yatilmas1 veya oliimle sonu9lanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden 
olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyanc1 belirti vermeden 
ortaya 91kabilmekle birlikte, gogiis agns1, nefes darhg1, halsizlik, konu~mada zorluk gibi belirti 
ve bulgular gozlendiginde, doktorunuza ba~vurunuz. 

• A9tklanmayan bir kilo art1~1 veya odeme ait ( ayak bileginde ~i~me) varsa doktorunuza 
dan1~m1z. 

• 5 giinde daha uzun siire kullanmaym1z. 
• 60 ya~ iizerindeyseniz dikkatli kullanm1z. 
• Prostat biiyiimesi ve idrar kesesi fonksiyon bozuklugunuz varsa ilac1 dikkatli kullanman1z 

gerekmektedir. 
• Tiroid beziniz h1zh 9ah~1yorsa, goz tansiyonunuzda art1~ varsa, ~eker hastahgm1z varsa ilac1 

dikkatli kullanman1z gerekmektedir. 
• Feokramasitoma olan hastalarda (bobrekiistii bezlerinde olu~an bir tiimor olup, adrenalin 

miktarmda art1~a sebep olabilmektedir). 
• Bir bag dokusu hastahg1 olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahats1zhgm1z varsa, 

kullanmadan once doktorunuza dan1~m1z. 
• Ozellikle y~hlarda oliimciil olabilen mide bagusak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi 

yan etki goriilme riski daha fazla oldugundan dikkatli kullanilmahdtr. 
• Sporcu iseniz doping testi pozitif 91kabilir. 
• Seyrek olarak psodoefedrin dahil olmak iizere sempatik sistemi uyaran ila9larla ant ba~lang19h, 
~iddetli kann agns1, bulanti, kusma ve gorme bozuklugu geli~ebilir. Bu ~ikayetlerin ortaya 
91kmas1 durumunda psodoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir. 

• Daha once size uzam1~ QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozuklugu ve ani oliimlere yol 
a9abilen bir durum ) ve Torsades de Pointes tan1s1 (ya~am1 tehdit eden diizensiz kalp ritmi) 
konduysa veya bu hastahklann sizde oldugundan ~iipheleniliyorsa ilac1 dikkatli kullanman1z 
gerekmektedir. 

"Bu uyanlar ge9mi~teki herhangi bir donemde dahil olsa sizin i9in ge9erliyse liitfen doktorunuza 
dan1~m1z." 

APiREKS COLD & FLU'nun yiyecek ve i~ecek ile kullamlmas1 
Yiyecek ve i9ecekler ile etkile~imi bildirilmemi~tir. 

Hamilelik 
ilaci kullanmadan once doktorunuza veya eczacmiza dam.Jimz. 
APiREKS COLD & FLU hamilelik boyunca kullanilmamahdtr. 

Tedaviniz sirasmda hamile oldugunuzu /ark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacimza 
dam§imz. 

Emzirme 
ilaci kullanmadan once doktorunuza veya eczacimza dam§imz. 
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ic;erdigi psodoefedrin'in anne siltilne gec;tigi bilinmektedir. Emzirme donemi boyunca APiREKS 
COLD & FLU'nun kullamm1 tavsiye edilmez. 

Ara~ ve makine kullamm1 
APiREKS COLD & FLU kullamm1 sirasmda ha~ donmesi geli~ebileceginden arac; ve makine 
kullanmay1mz. 

APiREKS COLD & FLU'nun i~eriginde bulunan baz1 yard1mc1 maddeler hakkmda 
onemli bilgiler 
APiREKS COLD & FLU yard1mc1 madde olarak laktoz monohidrat ic;erir. 
Bu nedenle eger daha onceden doktorunuz tarafmdan baz1 ~ekerlere kar~1 intoleransm1z oldugu 
soylenmi~se bu tibbi ilrilnil almadan once doktorunuzla temasa gec;iniz. 
APiREKS COLD & FLU kaplamasmda bulunan FD&C San #6 alerjik reaksiyonlara sebep 
olabilir. 

Diger ila~lar ile birlikte kullamm1 
• Yiiksek tansiyon ilac;lan ile birlikte almd1gmda; tansiyon dii~ilrilcil etkilerini azaltabilir. 
• V arfarin ya da heparin gibi antikoagiilanlann (kanm p1htda~masm1 onleyen veya geciktiren 

ilac;lar) p1htil~ma engelleyici etkilerini artirabilir. 
•Yan etki riski artabileceginden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2 

inhibitOrleri dahil diger NSAi ila9lar1 ile birlikte kullan1mdan kac;milmahdir. 
• Kortizon grubu ilac;lar ile birlikte kullanild1gmda mide-barsak kanahnda iilser ve kanama riski 

artabilir. 
• Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (om. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla atihm1 

azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir. 
• Kolestiramin (safra asidini baglayan bir rec;ine) ile birlikte almd1gmda APiREKS COLD & 

FLU'nun etkisi gecikebilir. 
• idrar soktiiriicil ilac;lar (om. Furosemid, tiazid) ile birlikte kullan1ld1gmda idrar soktilrilcil etki 

azalabilir ve bobrek bozuklugu riski artabilir. 
• Bag1~1khk sistemini baskilayan bir ilac; olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte 

kullan1ld1gmda bobrek bozuklugu riski artabilir. 
• Mifepriston (dii~iik ilac1) ile birlikte kullan1ld1gmda mifepriston'un etkinliginde azalmaya 

neden olur. 
• insan bag1~1khk yetersizligi virilsiln (HIV) de dahil oldugu retroviriislere etkili Zidovudin ile 

birlikte kullanild1gmda kan hastahklar1 riskini art1rabilir. 
• Lityum tuzlan (ruhsal hastahklarda kullan1hr) ile birlikte kullanild1gmda lityum kan 

seviyesinde yiikselme ve buna bagh yan etkileri goriilebilir. 
• Kinolon grubu antibiyotikler (om. siprofloksasin) ile birlikte kullan1ld1klannda istemli kaslann 

tilmil ya da baz1lannda ~iddetli ritmik kasilma (konviilsiyon) riski artabilir. 
• Kalp yetmezliginde kullan1lan kalp glikozidleri (om. digoksin, digitoksin) ile birlikte 

kulland1klannda, bu ilac;lann bobreklerden atihmlanm etkileyerek kan diizeylerini artirabilir ve 
kalp ritmi bozukluguna yol ac;abilir. 

• Kan p1htila~masma arac1hk eden hiicrelerin faaliyetlerini engelleyen ilac;lar (antitrombosit 
ajanlar, om. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon ic;in kullanilan selektif serotonin 
geri ahm inhibitOrleri (om. fluoksetin, fluvoksanim, paroksetin, sertralin) ile birlikte 
kullanild1gmda mide barsak kanahnda kanama riski artabilir. 
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• Siilfonilfue tedavisi (~eker hastahgmm tedavisinde kullaruhr) ile birlikte kullamld1gmda 9ok 
seyrek hipoglisemi (kan ~ekerinin dii~mesi) gozlenmi~tir. 

• Ozellikle yiiksek dozlarda ki ibuprofenin karacigerde ila9lann metabolize eden bir enzim olan 
CYP2C9'u inbihe eden ila9lar (om. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullan1ld1klarmda 
ibuprofen dozunun dii~iiriilmesi dii~iiniilmelidir. 

• APiREKS COLD & FLU'nun burun t1kamkhgm1 giderici ila9lar, trisiklik antidepresanlar (om. 
amitrptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin). i~tah kesici ila9lar ve baz1 sinir sistemi 
uyanc1 ila9lar veya MAOi'leri (monoamino oksidaz inhibitorleri: moklobemid gibi)ile beraber 
kullanilmas1 bazen tansiyon yiikselmesine neden olabilir. ilacm psodofedrin i<;ermesinden 
dolay1 bretilyum, betanidin, guanitidin, deprizokin, metildopa,ve alfa ve beta adrenerjik blokor 
ila9lar gibi tansiyonu dii~fuen ila9larm etkisini k1smen tersine 9evirebilir. Moklobemid ile 
birlikte kullan1m1 hipertansif kriz ( ciddi kan bas1c1 yiikselmesi) riski olu~turur. 

•Ergot alkaloidleri(ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullan1hr) ile birlikte 
kullanilmas1 yan etki riskini arttmr. 

• Dogumu kolayla~t1rmak i<;in kullanilan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttmr. 
• ibuprofen ve diger agn, ate~ ve iltihaba etkili ila9lar, yiiksek tansiyon tedavisinde kullan1lan 

ila9lann etkisini azaltabilir ve yiiksek tansiyon tedavisinde kullanilan ADE inhibitorlerinin 
bobrek hasan riskini arttirabilir. 

• Birlikte kullan1mda APiREKS COLD & FLU, metotreksatm (kanser tedavisinde kullanilan bir 
ila9) antidepresanlann (depresyon tedavisinde kullan1hr) kan diizeylerini ve istenmeyen yan 
etkilerini arttirabilir. 

• Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikte kullan1ld1gmda mide-bagirsak kanalmda kanama 
riski artabilir. 

Eger re<;eteli ya da re<;etesiz herhangi bir ilacz $U anda kullanzyorsanzz veya son zamanlarda 
kullandznzz ise lutfen doktorunuza veya eczacznzza bunlar hakkznda bilgi veriniz. 

3. APiREKS COLD & FLU nasd kullamhr? 

Uygun kullamm ve doz/uygulama s1khg1 i~in talimatlar: 
Y eti~kinlerde ve 12 ya~m iizerindeki 9ocuklarda, ba~lang19 dozu olarak 2 tablet ve eger gerekli 
ise her 4 saatte 1-2 tablet ~eklinde bir miktar su ile birlikte kullanilmahdir. 

Hekim tarafmdan onerilmedik9e giinde 6 tabletten fazla ahnmamahdir. 

Uygulama yolu ve metodu: 
APiREKS COLD & FLU tablet ag1zdan bir bardak su ile ahmr. 

Degi~ik ya~ gruplan: 
<;ocuklarda kullamm1: APiREKS COLD & FLU 12 ya~m altmdaki 9ocuklarda 
kullanilmamahdir. 12 ya~ iizerindeki 9ocuklarda eri~kin dozu uygulanir. 
Ya~hlarda kullamm1: Y a~hlarda eri~kin dozu uygulanir. 60 ya~ iizerindeki hastalarda dikkatli 
kullanilma11dir. 

Ozel kullamm durumlan: 
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Bobrek/Karaciger yetmezligi: Ciddi bobrek ve/veya karaciger yetmezligi olan hastalarda 
APiREKS COLD & FLU'nun kullan1mmdan kai;milmah ya da gerekiyorsa hekim kontrolii 
altmda dii~iik dozda kullanilmahdir. 

Eger APjREKS COLD & FLU'nun etkisinin <;ok gii<;lii veya zayif olduguna dair bir izleniminiz 
var ise doktorunuz veya eczaczmz ile konu$unuz. 

Kullanmamz gerekenden daha fazla APiREKS COLD & FLU kulland1ysamz 
APjREKS COLD & FLU'dan kullanmamz gerekendenfazlasmz kullanml$Samz bir doktor veya 
eczacz ile konu$unuz. 

APiREKS COLD & FLU'yu kullanmay1 unutursamz 
Unutulan dozlarz dengelemek i<;in <;ift doz almayzmz. 

APiREKS COLD & FLU ile tedavi sonland1rdd1gmda olu~abilecek etkiler 
APiREKS COLD & FLU tedavisi sonlandmld1gmda, herhangi bir olumsuz etki olu~mas1 
beklenmez. 

4. Olas1 yan etkiler nelerdir? 

Tiim ilai;lar gibi, APiREKS COLD & FLU'nun ii;eriginde bulunan maddelere duyarh olan 
ki~ilerde yan etkiler olabilir. 

A~ag1dakilerden biri olursa, APiREKS COLD & FLU'yu kullanmay1 durdurunuz ve 
DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil boliimiine ba~vurunuz: 
• Nefes darhg1: yiizde, dudaklarda, goz kapaklannda, dilde ve bogazda ~i~me: deride ~iddetli 
ka~mt1 ve dokiintii: tansiyon dii~mesine bagh i;arpmtl ve ba~ donmesi (A~m duyarhhk-Alerji) 
• Hmltl veya zor nefes alma (astlm nobeti). 
• Kan basmcmda yiikselme (hipertansiyon). 
• Kalp ati~lannda diizensizlik, 9arpmtl, gogiis agnsi. 
• Siddetli kann agns1 (mide iilseri veya pankreatit). 
• Gozlerde ve deride sanhk (karaciger i~lev bozuklugu). 
• D1~k1da veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanamas1). 
• Deride morluklar, burun ve di~ eti kanamas1, enfeksiyon hastahklanna yakalanma s1khgmda 
art1~, solukluk ve halsizlik (kemik iligi baskilanmas1). 
• Ciltte, ag1zda, gozlerde, cinsel organ i;evresinde; cilt soyulmas1, ~i~mesi, kabarc1klan ve ate~ 
ile seyreden ciddi hastahk hali (Steven-Johnson sendromu). 
• Ag1zda ve viicudun diger alanlannda su toplanmas1 ~ekilde veya farkh biiyiikliiklerde k1rm1z1 
dokiintiilerle seyreden hastahk ( eritema multiforme ). 
• Deri ii;i s1v1 dolu kabarc1klarla deri soyulmalar1 ve doku kayb1 ile seyreden ciddi bir hastahk 
(toksik epidermal nekroliz). 
• Kaslarda ani gii9 kayb1, his kayb1, gorme bozukluklar1 (inme ). 
• Siddetli ba~ agns1, ense sertligi, bulantl, kusma ve bilini; bulan1khg1 (aseptik menenjit). 
• Geri;ekte olmayan ~eyleri gorme ve duyma hali varsa (varsam-haliisinasyon). 

Bunlann hepsi i;ok ciddi yan etkilerdir. 
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Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APiREKS COLD & FLU'ya kar~1 ciddi alerjiniz var 
demektir. Acil tibbi miidahaleye veya hastaneye yatmlman1za gerek olabilir. 

Bu c;ok ciddi yan etkilerin hepsi oldukc;a seyrek goriiliir. 

Diger yan etkiler: 
Goriilebilecek diger yan etkiler a~ag1daki kategorilerde gosterildigi ~ekilde sm1flandmlm1~tir: 
<;ok yaygm : 10 hastanm en az birinde goriilebilir. 
Y aygm : 10 hastanm birinden az fakat 100 hastanm birinden fazla goriilebilir. 
Y aygm olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla goriilebilir. 
Seyrek : 1.000 hastanm birinden az goriilebilir. 
<;ok seyrek : 10.000 hastanm birinden az goriilebilir. 
Biliniyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 

Yaygm: 
• Sinirlilik 
• Uykusuzluk 
• Ba~ donmesi 
• Sersemlik 
• Ag1z kurulugu 
• Bulanti 
• Kusma 

Yaygm olmayan: 
• Kans1zhk 
• Kurde~en 
• Ka~mtl 
• K1zankhk 
• Yiizde dokiintU 
• Yorgunluk 
•Tela~ hali 
• Huzursuzluk 
•Ba~ agns1 
• Bacaklarda su toplanmas1 
• Kannda ve midede agn, ~i~kinlik 
• Haz1ms1zhk, 
• idrarda yanma 
• idrar yapamama 

Seyrek 
• Varsan1, gerc;ekte olmayan ~eyleri gormek veya duymak (haliisinasyonlar) 
• Ki~ilik bozuklugu 
• Tansiyonda art1~ 
• <;arpmtl, kalp atimmm h1zlanmas1 
•Kalp yetmezligi 
• Gogiis agns1 
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• Nefes darhg1 
• ishal ya da kab1zhk 
• Gaz 
• Deri dokiintilsii 
• Alerjik dermatik (egzema) 
• Diger kardiyak disritmiler (kalp atlm bozukluklan) 

<;ok seyrek: 
• Deride kan oturmas1, kanama 
• Kan hiicrelerinin say1smda azalma (goz ve deri renginin solmas1 ya da sanya donmesi, ate~, 

bogaz agns1, ag1zda hafif iilser, halsizlik, gribal belirtiler, burun ya da deride kanama) 
• Beyin zan iltihab1 ( ense sertligi, ba~ agns1, bulantl, kusma ate~, 1~1ga dayan1ks1zhk ya da 

oryantasyon (yer, zaman, mekan alg1s1) kayb1 
• Gorme bozuklugu 
• Kulak 9mlamas1 
• Ba~ donmesi 
• Mide iilseri, delinmesi 
• iltihabi barsak hastahg1 
• Kankusma 
• Karaciger iltihab1, sanhk 
• Nefes almada zorluk, astlm, bron~lann daralmas1 
• Hmlt1 
• Ag1zda yara 
• Ciltte ve goz 9evresinde kan oturmas1, ~i~lik ve kizankhkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson 

sendromu) 
• Deride i9i s1v1 dolu kabarc1klar, deri soyulmalan ve doku kayb1 
• Bobrek yetmezligi (ayak bileklerinde ~i~me gibi) 
• idrarda kan tespit edilmesi 
•Odem 

Bilinmiyor: 

• Sinirlilik, endi~e hali 
• irritabilite (uyaranlara kar~1 a~m duyarh olma durumu ) 

Bunlar APiREKS COLD & FLU'nun hafifyan etkileridir. 

Eger bu kullanma talimatmda bahsi gefmeyen herhangi bir yan etki ile kar§zla§zrsamz 
doktorunuzu veya eczaczmzz bilgilendiriniz. 

5. APiREKS COLD & FLU'nun saklanmas1 
APiREKS COLD & FLU'yu focuklarm goremeyecegi, eri§emeyecegi yerlerde ve ambalajmda 
saklaymzz. 
30 °C'nin altmdaki oda s1cakhgmda ve nemden koruyarak saklaym1z. 
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Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullammz 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra APiREKS COLD & FLU'yu kullanmayzmz. 

Ruhsat sahibi: 
BiLiM iLA<; SAN. ve TiC. A.~. 
34440 Beyoglu/iSTANBUL 

Uretim yeri: 
BiLiM iLA<; SAN. ve Tic. A.~. 
GOSB 41480 Gebze-KOCAELi 

Bu kullanma talimatz 19. 08. 2013 tarihinde onaylanml$flr. 
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