
KULLANMA TALiMATI

DROFLU COLD tablet

Alrzdan ahnrr.

Etkin madde: Her bir tablet 200 mg ibuprof'en ve 30 mg ps6doef'edrin hidrokloriir igerir.

Yardtmct maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat anhidrat, mikrokristal seliiloz, hipromelloz,

kroskarmeloz sodyum, povidon, talk, magnezyum stearat

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

. Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorulartnrz olursa, lliibn doktorunuza veya eczacmrza dantsmtz.

. Bu ilaq ki$isel olarak sizin iQin reQete edilmiStir, baskalartno vermeyiniz.

. Bu ilacm kullanrmt srasmda doktora veya hastaneye gitti{inizcle doktorunuza bu ilact

kullandtlmrn sdyleyiniz

. Bu talimatta yanlanlara aynen uyunu:. ilaq hakhnda size tinerilen dozun dtsmda yiiksek

veya diisiik doz kullanmaytntz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. DROFLU COLD nedir ve ne igin kullan rr?

2. DROFLa COLD'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

3. DROFLA COLD nas kullarultr?

4. 0lau yan etkiler nelerdir?

5. DROFLa COLD'un saklanmast

Baghklarl yer almaktadrr.

1. DROFLU COLD nedir ve ne igin kullanrhr?

DROFLU COLD, 20 ve 24 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilagtrr. DROFLU

COLD, etkin madde olarak ibuprofen ve psddoefedrin iqerir.

DROFLU COLD'un etkin maddesi olan ibuprof'en, aln kesici ve ate$ dii;iiriicii rizelliklere

sahip nonsteroid antienflamatuvar bir ilagtrr. Pscidoefedrin burun ve siniislerde (burun

bogluklannda) olugan dolgunlulu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilagtrr.
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DROFLU COLD, alrr kesici, ateg diiiiiriicii ve iltihap giderici etkileri sayesinde, baqhca,

aqafrda belirtilen durumlann tedavi edilmesi igin kullamlrr.

. Grip, soEuk algrnhlr ve siniizit seyrinde gcizlenen burun trkanrkhfr, bag agnsr, ate$,

vticut alrrlan ve diler alnlar

2. DROFLU COLD'u kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

DROFLU COLD'u agalrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

- NSAii'ler <jliimctl olabilecek trombolik (prhtrlapma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve

inme riskinde artrga neden olabilir. Bu risk, kullamm siiresine balh olarak artabilir.

Kalp-damar hastahlr olan veya kalp damar hastah$r risk faktdrlerini taqryan hastalarda

risk daha yiiksek olabilir.

- DROFLU COLD koroner arter "bypass" cerrahisi 6ncesi agn tedavisinde

kullamlmamahdrr.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

- NSAii'ler kanama, yara olugmasr, mide veya bagrsak delinmesi gibi dltimctl

olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol aqarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir

zamanda, <inceden uyancr bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya grkabilirler. Yaqh

hastalar, ciddi olan bu etkiler bakrmrndan daha yiiksek risk altrndadrr.

E!er,

- DROFLU COLD'un iqerdili herhangi bir maddeye kargr aqrn duyarhhlrnrz varsa,

- $iddetli karaciler hastahlrmz varsa,

- $iddetli bdbrek yetmezliginiz varsa.

- Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diler nonsteroid antiinllamatuvar ilaglar kullammr

srrasrnda astrm, iirtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karqrlagtrysamz,

- Tedavi edilmemig mide ve on iki parmak balrrsa[t iilseriniz varsa,

- iltihabi ba[rrsak hastahlrnrz varsa (iilseratif kolit, Crohn hastahlr)

- Hamileligin geg evresinde (6.aydan itibaren) iseniz,

- Koroner arter by-pass cerrahisi gegirecekseniz ya da yeni gegirdiyseniz.
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Yiiksek tansiyon ve koroner arter yetmezlili (kalbi besleyen damarda daralma)

hastah!rnrz varsa,

Beyin damarlarryla ilgili bir kanama ya da baqka aktif kanamanrz varsa,

Depresyon veya duygu durum bozuklulunuzun tedavisi igin Monoamin oksidaz

inhibitdrii kullanryorsamz ya da son 14 gtin iginde kullandrysanrz,

$iddetli kalp yetmezliginiz varsa,

Depresyon tedavisinde kullanrlan ilaglar, gdz veya balrrsak bozukluklanmn tedavisinde

kullanrlan atropin, alfa veya beta blokdr iqeren tansiyon ilaglan, kan pfttrlagmasr ile

ilgili ilaglar, astrm tedavisinde kullanrlan ilaglar, igtah baskrlayrcrlar, duygu-durum

bozukluklarrnda kullamlan moklobemid, migren tedavisinde kullamlan ergotamin gibi

ilaglardan herhangi birini kullanryorsanrz,

12 yaq altr gocuklarda

DROFLU COLD'u aqafirdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

A9alrdaki durumlarda size veya gocufunuza DROFLU COLD'u kullanrhp

kullanrlamayacalrna doktorunuz karar verilecektir.

E!er;

. Agn, ateg ve iltihaba etkili ilaglar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan

kagrmmz.

Mide alnsr ortaya grkarsa ilacr kullanmayr durdurup doktorunuza bagvurunuz.

Onceden gegirilmiq ciddi bir mide balrrsak rahatsrzh[rruz veya belirtiler varsa tedavinin

herhangi bir amnda ciddi olabilen kanama, iilser veya harabiyet geligebilir. Olugabilecek

kanamaya bafh olarak drqkr renginde koyulaqma, alrzdan kan gelmesi, hazrmsrzhk

bulgularr ortaya grkabilir. Bu nedenle iilser kanama ve harabiyet gibi ciddi mide

bafrrsak rahatsrzhlrnrz varsa doktorunuz Iedaviye en diigiik doz ile baqlamamzr ve

beraberinde koruyucu bazr ilaglar (misoprostol veya proton pompasl inhibit<lrleri)

kullanmamzr d'nerecektir.

Derinin pul pul olup dcikiilmesi, mukoza harabiyeti veya deride 96zlenen aqrrr duyarhhk

hallerinde DROFLU COLD kullanmaya devam etmeyiniz. en krsa siirede doktorunuza

bagvurunuz.

Alerji sonucu yiiz ve bolazda qiqme, nef'es almada giigliik, bronglann daralmasr (astrm)

ve nezle gibi aqrrr duyarhhk hallerinde dikkatli kullammz.
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Viicudunuzda sebepsiz olarak morarmalar. giiriimeler ortaya gtkarsa doktorunuza

baqvurunuz.

Ugiime, titreme ve ateqin birdenbire yiikselmesi, halsizlik. bag alrrsr ve kusma ya da

ensenizde katrhk hissi ortaya grkarsa hemen doktorunuza bagvurunuz; giinkfi bir ttir

beyin zan iltihabr (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

Diler a[n, ateS ve iltihaba etkili ilaglar ile oldulu gibi, DROFLU COLD, bdbrek

hastahfir olan hastalarda dikkatli kullanrlmahdrr.

Diler agn, ateq ve iltihaba etkili ilaglar ile oldulu gibi, DROFLU COLD, karaciler

lbnksiyon testinde bMr delerlerinizde yt.ikselmelere neden olabilir. Karaciper

lbnksiyonlarrndaki bozulmayr gosteren belirti ve bulgulara karqt dikkatli olunmahdrr

(bulantr, halsizlik, uyuklama, ka$rntl, sanlft, kamln sag iist krsmmda a!n, nezle benzeri

semptomlar).

ibuprofen, kamnrzda, prhtrlagmada gdrev alan trombositlerin kiimeleqmesini azaltarak

kanama zamamnl uzattlglndan prhtrlagma rahatsrzhlrmz varsa, doktor kontrolii altrnda

DROFLU COLD tedavisine devam ediniz.

DROFLU COLD kullanrrken gd'rme bozuklugunuz geligirse 96z muayenesi yaptrmrz.

A!rr, ateg ve iltihaba etkili ilaglarrn neden oldulu slvr tutulmasr riskine karqr yiiksek

tansiyon probleminiz veya

dikkatli olunuz.

Kalp rahatsrzhllnlz varsa

tansiyon, qeker hastahgr)

kalp yetmezliliniz varsa DROFLU COLD kullamrken

ya da kalp rahatsrzirfr riskiniz y0ksekse (dm: yiiksek

ya da kolesteroliiniiz yiiksekse, sigara kullanryorsanrz

belirtilen giinliik dozu agmayrnrz.

Diler a!rr, ateq ve iltihaba etkili ilaqlar ile oldulu gibi, DROFLU COLD hastanede

yatrlmasr veya dliimle sonuglanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden

olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarrcr belirti

vermeden ortaya grkabilmekle birlikte, 96fiis alrrsr, nel'es darhlr, halsizlik, konugmada

zorluk gibi belirti ve bulgular gdzlendilinde, doktorunuza bagvurunuz.

. Agrklanamayan bir kilo artrgr veya 6dem (ayak bileginde qigme) varsa doktorunuza

danrgrmz.

5 giinden daha uzun siire kullanmayrnrz.

60 yag iizerindeyseniz dikkatli kullanrnrz.

Prostat biiyiimesi ve idrar kesesi fonksiyon bozuklulunuz varsa ilacr dikkatli

kullanmanrz gerekmektedir.
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. Tiroid beziniz hrzlt gahgryorsa. gdz tansi-yonunuzda artl$ varsa, Eeker hastahltntz varsa

ilacr dikkatli kullanmanrz gerekmektedir.

. Feokromasitoma olan hastalarda (bdbrekiistii bezlerinde oluqan bir tiimdr olup,

adrenalin miktarrnda artrqa sebep olabilmektedir).

. Bir baf dokusu hastahlr olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatstzhptntz varsa,

kullanmadan rince doktorunuza danl$rnlz.

. Ozeltikle yaqhlarda dltimciil olabilen mide balrrsak sisteminde kanama ve delinme gibi

ciddi yan etki g<irtilme risli daha fazla oldulundan dikkatli kullanrlmahdrr.

. Sporcu iseniz doping testi pozitif grkabilir.

. Seyrek olarak psddoef'edrin dahil olmak iizere sempatik sistemi uyaran ilaglarla ani

baqlangrgh, giddetli karrn apnsr, bulantr, kusma ve gdrme bozuklulu geligebilir. Bu

gikayetlerin ortaya grkmasr durumunda pscidoef'edrin tedavisi hemen kesilmelidir.

. Daha <ince size uzamrq QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozuklulu ve ani <iliimlere yol

agabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tamsr (yaqamr tehdit eden diizensiz kalp

ritmi) konduysa veya bu hastahklann sizde oldulundan qiipheleniliyorsa ilacr dikkatli

kullanmanrz gerekmektedir.

Bu uyarrlar geqmiqteki herhangi bir d<inemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen

doktorunuza damgrmz.

DROFLU COLD'un yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

Yiyecek ve igecekler ile etkileqimi bildirilmemiqtir.

Hamilelik

ilact kullanmadan r)nce doktorunuze. veya eczacmtza danrytntz.

DROFLU COLD, hamilelik boJunca kullanrlmamahdrr.

Tedaviniz strasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ve))a eczactruza

dantsmtz.

Emzirme

ilact kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczaanEa dantstntz.

igerdili psddoefedrinin anne siltiine gegtigi bilinmektedir. Emzirme dcinemi boyunca

DROFLU COLD'un kullanrmr tavsiye edilmez.
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Arag ve makine kullanlmr

DROFLTJ COLD kullammr srrasrnda bag d<inmesi geligebileceginden arag ve makine

kullanmaymrz.

DROFLU COLD'un igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli

bilgiler

igerikte bulunan yardrmcr maddelerin hiqbiri igin kullamm yolu veya dozu nedeniyle

herhangi bir uyarr gerekmemektedir.

Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr

. Yiiksek tansiyon ilaglan ile birlikte ahndrfrnda; tansiyon diigiirticii etkilerini azaltabilir.

. Varlbrin ya da heparin gibi antikoagiilanlann (kantn prhtrlagmasrnr d'nleyen veya

geciktiren ilaglar) prhtrlaqma engelleyici etkilerini arttrabilir.

. Yan etki riski artabilecelinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesiilid gibi COX-2

inhibitiirleri dahil diger NSAI ilaglarr ile birlikte kullammrndan kagtntlmaltdrr.

o Kortizon grubu ilaglar ile birlikte kullamldrlrnda mide-balrrsak kanairnda iilser ve

kanama riski artabilir.

. Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (6m. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla

atrhmr azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

. Kolestiramin (safra asidini ballayan bir regine) ile birlikte ahndrlrnda DROFLU

COLD'un etkisi gecikebilir.

. idrar sdktiinicii ilaglar (dm. furosemid, tiazid) ile birlikte kullamldrlrnda idrar sdktiiriicii

etki azalabilir ve bcibrek bozuklulu riski artabilir.

. BaErgrkhk sistemini baskrlayan bir ilag olan siklosporin ve takrolimus ile birlikte

kullamldrlrnda bdbrek bozuklulu riski artabilir.

. Mifepriston (diiqiik ilacr) ile birlikte kullamldrlrnda, mifepristonun etkinlilinde azalmaya

neden olur.

. insan balrqrkhk yetersizlili virtisiiniin (HIV) de dahil oldugu retroviriislere etkili

Zidovudin ile birlikte kullanrldrlrnda kan hastahklan riskini artrrabilir.

o Lityum tuzlan (ruhsal hastahklarda kullamhr) ile birlikte kullanrldrfrnda lityum kan

seviyesinde yiikselme ve buna balh yan etkiler gdrtllebilir.

o Kinolon grubu antibiyotikler (<im. siprofloksasin) ile birlikte kullamldrklannda istemli

kaslann tiimti ya da bazrlarrnda giddetli ritmik kasrlma (konviilsiyon) riski artabilir.
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. Kalp yetmezlilinde kullanrlan kalp glikozitleri (<im. digoksin, digitoksin) ile birlikte

kullamldrklarrnda, bu ilaglann bribreklerden attltmlannt etkileyerek kan diizeylerini

artrrabilir ve kalp ritmi bozukluluna yol agabilir.

. Kan prhtrla$masrna aracrhk eden hiicrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaglar (antitrombosit

ajanlar, 6m. aspirin, dipiridamol. klopidogrel) ve depresyon iqin kullanrlan selektif

serotonin geri ahm inhibitttrleri (6m. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) ile

birlikte kullanrldrlrnda mide bagrrsak kanahnda kanama riski artabilir.

. Siilfbniliire tedavisi (peker hastahlrmn tedavisinde kullanrlrr) ile birlikte kullanrldrlrnda

gok seyrek hipoglisemi (kan qekerinin diigmesi) gdzlenmiqtir.

. Ozellikle yiiksek dozlardaki ibuprofenin karacilerde ilaglarr metabolize eden bir enzim

olan CYP2C9'u inhibe eden ilaglar (6m. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte

kullanrldrklannda ibuprof'en dozunun diiqiir0lmesi diqiimilmelidir.

. DROFLU COLD'un burun trkamkhlrm giderici ilaglar, trisiklik antidepresanlar (dm.

Amitriptilin, mortriptilini imipramin ve desipramin), iqtah kesici ilaglar ve bazr sinir

sistemi uyancr ilaglar veya MAOi'leri lmonoamino oksidaz inhibit<jrleri: moklobemid

gibi) ile beraber kullamlmasr bazen tansiyon yi.ikselmesine neden olabilir. ilacrn

psddoefedrin igermesinden dolayr, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa

ve alf'a ve beta adrenerjik blokdr ilaglar gibi tansiyonu diiqiiren ilaglann etkisini krsmen

tersine gevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanrmr hipertansif kriz (ciddi kan basmcr

yiikselmesi) riski olugturur.

. Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit: migren tedavisinde kullanrlrr) ile birlikte

kullanrlmasr yan etki riskini artlrrrr.

. DoEumu kolayla$trrmak igin kullamlan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artrnr.

. ibuprofen ve diler agn, ate$ ve iltihaba etkili ilaglar, yriksek tansiyon tedavisinde

kullamlan ilaglann etkisini azaltabilir ve yiiksek tansiyon tedavisinde kullamlan ADE

inhibitOrlerinin b<ibrek hasan riskini artrrabilir.

. Birlikte kullanrmda DROFLU COLD, metotreksatrn (kanser tedavisinde kullamlan bir

ilag) antidepresanlann (depresyon tedavisinde kullamlrr), kan dtizeylerini ve istenmeyen

yan etkilerini artrrabilir.

. Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikte kullamldrlrnda mide-baprrsak kanahnda

kanama riski artabilir.

Eper reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilctct Su anda kullanryorsaruz veya son

zamanlarda kullanclmtz ise ltitJbn doktorurutza veya eczacmza bunlar hakhnda bilgi

veriniz.
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3. DROFLU COLD nasrl kullanrhr?

Uygun kullanlm ve doz I uygulama srkllfr iqin talimatlar:

Yetiqkinlerde ve l2 yaqrn fzerindeki gocuklarda, baqlangrg dozu olarak a}lr,dan 2 tablet ve

efer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet geklinde bir miktar su ile birlikte kullanrlmahdtr.

Hekim tarafrndan cinerilmedikge giinde 6 tabletten |-azla ahnmamahdrr.

Uygulama yolu ve metodu:

DROFLU COLD tablet agrzdan, bir bardak su ile altntr.

Defigik ya9 gruplan:

Qocuklarda kullanlmr:

DROFLU COLD, 12 yaqrn altrndaki gocuklarda kullamlmamahdrr.

i2 yag ve iizerindeki gocuklarda eriqkin dozu uygulamr.

Yaglrlarda kullanrm:

Yaghlarda eriqkin dozu uygulamr. 60 yaq iizerinde hastalarda dikkatli kullamlmahdrr.

6zel kullanlm durumlarr

Biibrek/KaraciIer yetm ezli!i:

Ciddi brtbrek ve/veya karaci[er yetmezli[i olan hastalarda DROFLU COLD'un

kullanrmrndan kagrnrlmah ya da gerekiyorsa hekim kontrolii altrnda diigiik dozda

kullanrlmahdrr.

Eler DROFLU COLD'un etkisinin gok giiqh.i veya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczaanrz ile konu;unuz.

Kullanmanz gerekenden fazla DROFLU COLD kullandrysanz:

DROFLU COLD'dan kullanmantz gerekenden .fdzlastnt kullanmtssantz bir doktor veya

eczact ile konusunuz.

DROFLU COLD'u kullanmayr unutursanz:

Untttulan clozlon dengelemek igin giJi doz almaymrz.
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DROFLU COLD ile tedavi sonlandrnldr$nda oluqabilecek etkiler:

DROFLU COLD tedavisi sonlandrnldrfrnda, herhangi bir olumsuz etki olugmasr

beklenmez.

4. Olasl yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, DROFLU COLD'un iqerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde

yan etkiler olabilir.

Aqafrdakilerden biri olursa, DROFLU COLD'u kullanmayr durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil btiliimiine baqvurunuz :

. Nefes darhgr; yiizde, dudaklarda, gdz kapaklarrnda. dilde ve bolazda qigme: deride

giddetli kagrntr ve drikiintii: tansiyon diigmesine balh grrprntr ve bag dtinmesi (A;rn

duyarhhk - Alerji).

. Hrnltrh ya da zor nefes alma (ashm nribeti)

. Kan basrncrnda yiikselme (hipertansiyon)

. Kalp atrqlannda diizensizlik, garprntr, gogiis agnsr

o $iddetli kann alnsr (mide iilseri veya pankreatit)

o Gdzlerde ve deride sarrhk (karaci[er iplev bozukluSu)

o Drgkrda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi

kanamasr)

. Deride morluklar, burun ve dig eti kanamasr, enl'eksiyon hastahklarrna yakalanma

srkhgrnda artrq, solukluk ve halsizlik (kemik ilili baskrlanmasr)

o Ciltte, afrzda, g<izlerde, cinsel organ gevresinde; cilt soyulmasr, qiqmesi, kabarcrklarr ve

ateD ile seyreden ciddi hastahk hali (Steven-Johrson sendromu)

. AErzda ve viicudun diler alanlarrnda su toplanmasr qeklinde veya farkh biiyiikliiklerde

krrmrzr ddkiintiilerle se1reden hastahk (eritema multiforme)

o Deri igi srvr dolu kabarcrklarla deri soyulmalan ve doku kaybr ile seyreden ciddi bir

hastahk (toksik epidermal nekroliz)

o Kaslarda ani giig kaybr, his kaybr, gdrme bozukluklan (inme)

o $iddetli bag afnsr, ense sertlili, bulantr, kusma ve biling bulanrkhlr (aseptik menenjit)

o Gergekte olmayan qeyleri gdrme ve duyma hali varsa (varsanr-haliisinasyon)

Bunlarrn hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DROFLU COLD'a karqr ciddi alerjiniz var

demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.
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Bu gok ciddi yan etkiler oldukga seyrek gdrtiliir.

DiPer yan etkiler:

Gdriilebilecek diger yan etkiler aqalrdaki kategorilerde gdsterildigi qekilde

srmflandrrrlmrqtrr:

Qok yaygrn :10 hastamn en az birinde g6riilebilir.

Yaygrn : 10 hastanrn birinden az, fakat 100 hastamn birinden tazla gdriilebilir.

Yaygrn olmayan :100 hastanrn birinden az, fakat 1.000 hastanrn birinden fazla gdri.ilebilir.

Seyrek : 1.000 hastanrn birinden az gdriilebilir.

Qok seyrek : 10.000 hastamn birinden az goriilebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygrn:

r Sinirlilik

. Uykusuzluk

o Ba; ddnmesi

o Sersemlik

o AErz kuruluEu

o Bulantr

o Kusma

Yaygrn olmayan:

o Kansrzhk

o Kurde;en

. Kaimtl

r Krzankhk

o Yiizde ddkiintii

o Yorgunluk

. TelaS hali

r Huzursuzluk

. Bag agrlsl

Bacaklarda su toplamasr

Kannda ve midede a!n, giqkinlik

Hazrmsrzhk
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. idrarda yanma

. idrar yapamama

Seyrek:

o Varsanr, gergekte olmayan qeyleri g<irmek veya duymak (haliisinasyonlar)

o KiSilik bozukluEu

. Tansiyonda artr$

. Qarplntl, kalp atrmrnrn hrzlanmasr

o Kalp yetmezliEi

o GdEtis aEnst

o Nefes darhEr

. ishal ya da kabrzhk

c Gaz

. Deri d6kiintiisri

o Alerj ik dermatit (egzama)

o DiEer kardiyak disritmiler (kalp atrm bozukluklan)

Qok seyrek:

. Deride kan oturmasr, kanama

o Kan hiicrelerinin sayrsrnda azalma (goz ve deri renginin solmasr ya da sanya ddnmesi,

ateg, bolaz alrrsr, alrzda hafif iilser, halsizlik, gribal belirtiler, burun ya da deride

kanama)

o Beyin zan iltihabr (ense sertlili, baq a$rsr, bulantr, kusma, ate$, l$lEa dayamksrzhk ya

da oryantasyon (yer, zaman, mekan algrsr) kaybr

o Gdrme bozukluEu

o Kulak grnlamasr

o Ba$ ddnmesi

r Mide iilseri, delinmesi

. iltihabi balrrsak hastah[r

o Kan kusma

o KaraciEer iltihabr, sanhk

o Nefes almada zorluk, astrm, bronglann daralmasr

. Hrnltr
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o AErzda yara

. Ciltte ve gdz gevresinde kan oturmasr. qiplik ve krzarrkhkla seyreden iltihap (Stevens-

Johnson sendromu)

. Deride iqi srvr dolu kabarcrklar, deri soyulmalan ve doku kaybr

o B<ibrek yetmezlifi (ayak bileklerinde giqme gibi)

. idrarda kan tespit edilmesi

. Odem

Bilinmiyor:

. Siniriilik, endiqe hali

. initabilite (uyaranlara kargr agrn duyarh olma durumu)

Bunlar DROFLU COLD'un hafif yan etkileridir.

EPer bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsantz

do h orunuzu veya e czac tntz t b il gile ndir iniz.

5. DROFLU COLD'un Saklanmasr

DROFLU COLD'u gocuklarm goremeyeceEi. erisemeyeceli yerlerde ve ambalajmdct

saklaymtz.

25"C'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklanmahdrr.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanlnz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DROFLU COLD'u kullanmaytntz.

Ruhsat Sahibi: Drogsan ilaglarr San. ve Tic. A.$.

Oluzlar Mah. 1370. sok. 7/3

Balgat-ANKARA

Uretim yeri: Drogsan ilaglarr San. ve Tic. A.$.

06760 Qubuk / Ankara

Bu kullanma taliman ../../.... tarihinde onsylanmqtn
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