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KULLANMA TALİMATI 

 

DUACT kapsül  

Ağız yoluyla alınır. 

 

     • Etkin madde: Bir kapsül; 8 mg akrivastin ve 60 mg psödoefedrin HCl içerir.   

     • Yardımcı maddeler: Laktoz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat 

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice 

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.  
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.  

 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  

 Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.  

 Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı 

doktorunuza söyleyiniz.  

 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek 

veya düşük doz kullanmayınız.  
 

 

Bu kullanma talimatında:  

1.  DUACT Nedir ve Ne İçin Kullanılır? 

2.  DUACT’ı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler 

3.  DUACT Nasıl Kullanılır? 

4.  Olası Yan Etkiler Nelerdir? 
5.  DUACT’ın Saklanması  

 

Başlıkları yer almaktadır.  

 

1. DUACT nedir ve ne için kullanılır?  

DUACT 30 kapsüllük ambalajlar halindedir. 

 

DUACT burun tıkanıklığını gideren bir ilaçtır. Alerjik nezlenin belirtilerinin giderilmesinde 

kullanılır.  

 

2. DUACT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler  

DUACT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 
Eğer; 

 Etkin maddeye, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa, 

 Yüksek tansiyon ve kalp çarpıntınız varsa, 

 Damar sertliği nedeni ile kalp damarlarınızda daralma varsa, 

 DUACT tedavisine başlamadan 2 hafta öncesinde ya da halen Monoamino Oksidaz 

İnhibitörleri (MAOI-bir çeşit antidepresan) grubundan bir ilaç alıyorsanız  

 Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa 

 Antibakteriyel ilaç furazolidon kullanıyorsanız. 

 12 yaşın altındaki çocuklarda.      

 

DUACT’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ 

Eğer; 

 Kalp ritm bozukluğunuz varsa, 

 Kalp hastalığınız varsa, 

 Şeker hastalığınız varsa, 
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 Yüksek tansiyon hastalığınız varsa, 

 Prostat büyümeniz varsa, 

 Böbrek yetmezliğiniz varsa, 

 Göz tansiyonunuz varsa, 

 Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa 

 Seyrek olarak psödoefedrinin de dahil olduğu ilaç grubu ile geri dönüşlü bir beyin 

hastalığı posterior geri dönüşlü ansefalopati (PRES) / geri dönüşlü serebral 

vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı 

şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi 

ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomların gelişmesi halinde 

psödoefedrin hemen kesilmelidir. 

 Kan basıncı düşürücü ilaçlar (guanetidin, metildopa, alfa ve beta blokörler), uyarıcı ya da 

iştah baskılayıcı ilaçlar, astım ilacı, depresyon ilaçları, uyku ilaçları kullanıyorsanız.  

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen 

doktorunuza danışın. 
 

DUACT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması 

Yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkisi yoktur. 
 

Hamilelik 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

DUACT gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.  
 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza 

danışınız. 
 

Emzirme 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

DUACT gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır. 
 

Araç ve makine kullanımı  
DUACT çoğu hastada sersemlik ve uyuklama haline sebep olmaz. Bununla birlikte, bütün 

ilaçlara verilen cevap kişiden kişiye farklılıklar gösterdiğinden, ilaca karşı kendi kişisel 

cevaplarınızı tespit edene kadar araç kullanmak veya makinada çalışmak gibi zihnin uyanık 

olmasını gerektiren faaliyetler konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Hastalara genellikle 

alkol veya merkezi sinir sistemi depresanlarının etkisi altındayken zihinsel uyanıklık 

gerektiren görevler üstlenmemeleri önerilir. Eğer bunlarla birlikte DUACT kullanıyorsanız, 

bu ilaç sizde ek rahatsızlık oluşturabilir. 
 

DUACT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler  
DUACT laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı 

tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce 

doktorunuzla temasa geçiniz. 
Bu tıbbi ürün her bir kapsülde 1 mmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında 

soyum içermediği kabul edilebilir. 
 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 
DUACT'ı burun tıkanıklığını gideren ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, iştah kesici ilaçlar ve 

bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri ile beraber kullanılması bazen tansiyon 

yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, 

guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu 

düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.  
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Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

 

3. DUACT
 
nasıl kullanılır?  

 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;  

65 yaş ve altındaki erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar ağızdan günde üç kez 1 

DUACT kapsül.  

 

Uygulama yolu ve metodu: 

DUACT sadece ağızdan kullanım içindir. Kapsüller bir miktar su ile yutulmalıdır. 

 

Değişik yaş grupları: 

Çocuklarda kullanımı: DUACT'ın 12 yaşından küçük çocuklarda kullanımıyla ilgili henüz 

bilgi bulunmamaktadır. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.  

 

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü) yapılmış klinik çalışma 

bulunmamaktadır. Güvenilir veri elde edilene kadar yaşlı hastalarda DUACT kullanımından 

kaçınılmalıdır.  

 

Özel kullanım durumları: 
Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar kullanmamalıdır. 

 

Eğer DUACT’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise 

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.  

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla DUACT kullandıysanız: 

Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma 

durumu, huzursuzluk, titreme, nöbet, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve idrara çıkmakta 

zorlanma olabilir. Eğer yüksek doz DUACT almışsanız, kusmanız gerekebilir. 

 

DUACT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile 

konuşunuz. 

 

DUACT kullanmayı unutursanız 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.  

 

DUACT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler 

Bulunmamaktadır. 

 

4. Olası yan etkiler nelerdir?  

 

Tüm ilaçlar gibi, DUACT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler 

olabilir.  
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Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir: 

 

Çok yaygın ≥1/10 

Yaygın ≥1/100 ve < 1/10 

Yaygın olmayan ≥1.000 ve < 1/100  

Seyrek ≥1/10.000 ve < 1/1.000 

Çok seyrek ≤ 1/10.000 

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) 

 

Seyrek görülen yan etkiler:  

 Olmayan şeylerin görülmesi ya da duyulması (halüsinasyon) 

 

Çok seyrek görülen yan etkiler:  

 Uyuklama hali 

 Sersemlik 

 Uyku bozukluğu  

 

Bilinmiyor:  

 Alerji (aşırı duyarlılık reaksiyonları) 

 Tahrişli veya tahrişsiz deri döküntüleri 

 İdrara çıkamama 

 

5. DUACT’ın Saklanması  

DUACT’ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

25
o
C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.  

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUACT’ı kullanmayınız. 

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DUACT’ı kullanmayınız.  

  

Ruhsat sahibi: GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. 1.Levent/İstanbul 

 

Üretici: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., İstanbul 

 

 

 

Bu kullanma talimatı ../../… tarihinde onaylanmıştır.    

 

 

 

 

 


