
KULLANMA TALIMATI

AiRPLUS 2Sl2S0 mcg inhalasyon igin aerosol

A[zdan solunarak kullanrlrr.

o Etkin maddeler: inhalasyon igin her bir doz 25 mcg salmeterole egdeler 36,25 mcg
salmeterol ksinafoat ve 250 mcg flutikazon propiyonat igermektedir.

o Yordtmct maddeler.. HFA l34a igerir.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. ALRPLUS nedir ve ne igin kullonthr?
2. AIRPLaS\ kuilonmodan iince dikkat edilmesi gerekenrer
-r. AiRpLaS nasil kullanilr?
4. Olat yan etkiler nelerdir?

5. ALRhLUS,m saklonmast

Baghklan yer almaktadrr.

Bu ilacr kultanmaya bull"rn
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemri bilgiler igermektedir.

' Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonro telvar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.
' Efrer ilave sorulanruz olursa, latfen dohorunuza veya eczocmtza dantsmtz.

' Bu ilaq kisisel olarak sizin iEin regete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.

'Bu ilaan kullarumt srasmda, dohora veya hastaneye gitti{inizde dohorunuzo bu ilact
kul I andgmtz s dyl eyiniz.

'Bu talimatta yazilanlara oynen uyunuz. ilag hakkmda size onerilen dozun dtsmda yiiksek
veya diiSiik doz kullanmoymu.



1. AiRPLUS nedir ve ne igin kullanrlrr?

' AIRPLUS' salmeterol ve flutikazon adh etkin maddeleri igeren solunum yolundan
kullanrlmak igin tiretilmig bir ilagtrr. Salmaterol uzun siire etkili bir bronp genigletici bir
maddedir' Bu sayede akcilerlere giden havayollarrrun agrk kalmasr sa[lanrr ve hava girig
ve grkrgr kolaylaqrr' Etki en M 12 saat devam eder. Flutikazon propiyonat ise
akci gerlerdeki gi gme ve tahri gi azaltan bir kortikosteroi ddir.
AIRPLUS' her uygulamada 25 mikrogram salmeterole egde[er 36,2s mcg salmeterol
ksinafoat ve250 mikrogram flutikazon piisktirten r20 dozigerir.
AIRPLUS astrm belirtilerinin dtizeltilmesi ve kontrol altrna ahnmasr amacryla kullanrlrr.

Doktorunuz asttm gibi solunum problemlerinin <inlenmesine yardrmcr olmak amacryla bu
ilacr size regete etmigtir.

AIRPLUS',T her giin doktorunuzun size belirttili gekilde almantz gerekir. Bu, ilacm
asttmmtztn kontroliinti saglamak tizere gerektigi gekilde etkisini gristermesini
sallayacakttr' Salmeterol, flutikazon ile birlikte drizenli kullanrldr[rnda orta ve aSrr K9AH
(Kronik obstrtiktif Akci$er Hastahlr) olgulannda, semptomlan ve atak srkllrnr
azaltmaktadrr.

AIRPLUS baqlamak iizere olan nefes darhlr ve hrnltryr durdurmaya yardrmcr olur. Nefes
darhlr veya hrnltrlar baglamrqsa ige yaramayacaktrr. Bunun olmasr halinde, salbutamol gibi
hrzh etkili, ..hafifletici,, 

ilaglar kullanmanrz gerekir.

2. AiRPLUS', kuilanmadan iince dikkat edilmesi gerekenrer
AiRPLUs'r aqafrdaki durumrarda KuLLANMAYINIZ
Salmeterol ksinafoat, flutikazon propiyonat veya diler madde olan HFA l34a,yakargr aqrrr
duyarl r I rSrn z (ale1iniz) varsa.

AiRpLUS'r a$afrdaki durumrarda oirx,rrri xu[aNINIZ
Aga[rdaki gibi trbbi rahatsrzhkl anntz varsa doktorunuz tedavinizi daha yakrndan takip
edecektir:

o Dtizensizveyahrzrr karp atrgr dahil ormak iizerekarp hastarr[r
. Hiperaktif tiroid bezi

o Yiiksek tansiyon

o Diabetes mellitus (geker hastah[r)

o Kan potasyum dtzeyinizdiigtikse

o Gegmi$te veya gu anda mevcut ttiberktiloz (TB-verem) hastallrn tz varsa



Bu rahatstzhklardan herhangi birini gegirdiyseniz, AiRPLUS kullanmadan <ince doktorunuza
bildiriniz.

Bu uyanlar, gegmiqteki

doktorunuza danrgrnrz.

Bir cilgtilii doz inhaler

arttrabildiginden, bunun

tintinde bulundurulmahdrr.

ile bir

yan etki

herhangi bir drinemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen

spacer cihazrmn kullammr akcilerlere ilag sahmmr

riskinde bir artrga neden olma potansiyeli oldu[u g<iz

ilgili deneyim yetersiz

olduluna karar verirse

AiRPLUS,m yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
AIRPLUS'in kullanrm yoru nedeniyle yiyecek ve igeceklerle etkilegimi yoktur.

Hamilelik

ilaq kullanmadan dnce dohorunuza veyo eczacmtza dantsmtz.

Hamileysenizveyahamile kalmayr planhyorsanrz mutlaka doktorunuza bildiriniz.
Tedaviniz stasmda hamile oldufiunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyo eczactnua
daruSmtz.

Emzirme

ilaq kullanmadon dnce dohorunuza veyo eczocmtza danrymtz.

Salmeterol ve flutikazonun emzirme drineminde kuilammr ile
oldufiundan, emzirme dcineminde sadece doktorunuz gerekli
kullanrmz.

Arag ve makine kullanrmr

Bu ilacrn kullanrmr srasrnda

beklenmemektedir. Arag ve

yaprlmamrgtrr.

arag veya tehlikeli makine kullanrm yeteneli tizerine etkisi
makine kullanrmr tizerindeki etkilere iligkin bir gahgma

AiRPLUS'rn igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda iinemli bitgiler
AIRPLUS igeri[inde bulunan yardtmcr maddelere kargr bir duyarhhlrnrz yoksa, bu maddelere
balh olumsuz bir etki beklenmez.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

Eger bir bagka ilag ahyors anrz ya da son

eczacrntza bunlar hakkrnda bilgi veriniz.

zarnanlarda aldrysanrz ltitfen doktorunuza veya

Bu ilaglar astrm ilaglanm veya regetesiz alman
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ilaglan da kapsamaktadrr. Bunun nedeni AIRPLUS'rn diler ilaglarla birlikte a1mrrun uygun
olmama ihtimalidir.

AIRPLUS kullanmadan tince, a$a[rdaki ilaglardan herhangi birini kullanryorsanrz hitfen bunu
doktorunuza bildiriniz:

o Beta-blokerler (atenolol, propranolol ve sotalol gibi). Beta-blokerler go[unlukla ytiksek
tansiyon veya diler karp rahats lr;,rrkran igin kuilanrlmaktadrr.

o vinis ve mantarlara kargr kullanrlan ilaglar (ritonavir, ketokonazol ve itrakonazol gibi). Bu
ilaqlann banlan vticudunuzdaki flutikazon propiyonat veya salmeterol mikta,nrn
artmasma neden olabilir. Bu da dtizensiz kalp atrgr dahil olmak tizere AiRpLUS,in neden
oldu[u yan etkileri yagama riskinizi arttrrabilir veya ya$amakta olduSunuz yan etkileri
daha da kotiilegtirebilir.

o Kortikosteroidler (iltihap giderici ilaglar, aptzd,an veya enjeksiyonla alnanlar). yakrn
zaman rince bu ilaglardan kullanmrqsailz,bu durum bu ilacrn adrenal bezinizietkileme
riskini arttrrabilir.

E{er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact su anda kullantyorsoruz veyo son zamonlarda
kullandmtz ise liitfen dohorunuza veyo eczacmtza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. AIRPLUS nasrl kullanrhr?

Once;

Uygun kullanrm ve ilozluygulama srkhlr igin talimatlar:
Erigkinler ve 12 ya$ ve iistti adolesanlar

' AIRPLUS 25150 mikrogram inhalasyon igin aerosol - gtinde iki kez 2 ptisktirtme
(ci gerlere nefesle gekme)

o AIRPLUS 25/125 mikrogram inhalasyon igin aerosol - gtinde iki kez 2 ptisktirtme
o aIRPLUS 25/250 mikrogram inhalasyon igin aerosol - giinde iki kez 2 piisktirtme

Gtinde iki kez AIRPLUS kullandrlrmzda semptomlanruz iyi bir gekilde kontrol altma
alrnabilir' Bunun olmast durumunda, doktorunu z ilag dozunuzu gtinde bir kez olacak gekilde
azaltacaktr. Doz agalr da bel irti len gekill erde de[i gtiril ebil ir:

o Geceleri bir kez - geceleri belirti ya$lyorsaruz

o Sabahlan bir kez _ giindiizleri belirti ya$lyorsaruz
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Ne kadar miktarda ilag ptisktirtmeniz ve ilacrnrzr ne srkhkta almanrzyriniinde doktorunuzun
talimatlann a uymanz gok rinemlidir.

inhalasyon igin aerosolti kullanmada srkrnil ya$arsaruz bir spacer cihazr kullanabilirsiniz.
Spacer cihazlarrnrn de[iqtirilmesi akcilerlere giden doz miktannda de[igiklik meydana
getirebilecelinden, hep aynr tip spacer cihanmkullanmaya devam etmelisiniz.

Bir spacer cihazr kullanrlmaya baglandrlrnda veya cihaz de[iqtirildisinde, daima tekrar en
driqtik doz titrasyonu gergeklegtirilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

inhalasyon igin aerosoltin dogru kullammr doktor veya eczacr tarafindan size gcisterilecektir.
Doktorunuz inhal asyon aerosolii nasrl kul landr lrnr zr zaman zamankontrol etmel i dir.
Hastahlrnrztn kontroltintin saslanabilmesi igin, AIRPLUS inhalasyon aerosolti dtizenli bir
gekilde ve size regetelendigi gibi kullanmahsrnrz.

ilag' a$rzhlLn da dahil oldugu plastik g<ivde igerisinde basrngh bir ttipte yer almaktadrr.

rlacrnrzrkullandrktan sonra a$zrmzrsuyla iyice galkalayrnrz ve bu suyu ttiktininiiz. Bu iglem
apznrzda bir mantar enfeksiyonu (pamukguk) geli gme olasrrr[rm azaltacakt*.

Kullanrma iliqkin detayh bilgi, kullanma talimatrnda mevcuttur. inhalasyon iqin aerosoliin
do!ru kullammr igin aga[rda verilen kuralarr dikkatle izreyiniz.

inhalasyon igin aerosoliin kullanrm talimatr
inhalasyon igin aerosoliin test edilmesi:

ilk kez kullanrmdan 6nce hastalar aprzrrk kapafrnr, kapa[rn yanlarrndan hafifge
gtkarmalt, inhalasyon igin aerosolii iyi bir qekilde sallamah, bag parmak a!rz1!rn
inhalasyon igin aerosoltin tabanrnda olacak gekilde parmaklar ve bag parmak arasrnda
ve boglula stktm yapmahdrr. inhalasyon igin aerosol her srkrmdan cince sallanmahdrr.

srkarak

altrnda

tutmah



inhalasyon igin aerosol bir hafta veya daha uzun srire kullanrlmadrlrnda hastalar aprzyk
kapalrm qrkarmah ve inhalasyon igin aerosol ile boqlula iki kez srkrm yapmaldrr.

inhalasyon igin aerosolti kullanac apmz zamarroturunuz veya ayakta dik durunuz.
l' ilk resimde gdsterildi[i gibi a$rzhk kapagrnr grkanruz. Alrzhgrn temizoldulundan

emin olmak igin igini ve drgrnr kontrol ediniz.
2. inhalasyon igin aerosolii her kullanrmdan cince iyice garkaraynrz.

3. inhalasyon igin aerosolti bag parmaprnrzafrzhlrn altrnda, inhalasyon igin
tabanrnda olacak gekilde dik tutunuz.

4' Aprzh$r diqlerinizin araslna koyunuz ve dudaklannrzr srkrca kapatnrz.

5. A$nruzdan yava$ ve derin nefes alrru z ve aynt
inhalasyon igin aerosohin iist krsmrna basrruz.

aerosoltin

anda bir puf doz boqaltmak igin
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6' Nefesinizi yaklagrk l0 saniye veya rahatga tutabildiliniz kadar tutunuz ve aprzhpr
apzrruzdan qrkarrp parma[rnrzr inhalasyon igin aerosoltin rist krsmrndan gekiniz. Sonra
yava$ga apzrnrzdan nefes veriniz. inhalerin igine nefes vermekten kagmz.

Her bir puf ilag ahmr arasrnda yakragrk yanm dakika bekreyiniz ve sonra 2_6.
basamaklarr tekrarlayrnrz.

Daha sonra, apzrmzt su ile galkalayrnrz ve tiik{inintiz. Bunu yapmafiz apnnrzda
pamukguk olugumunun ve ses krsrkh[rnrn dnlenmesine yardrmcr olmak igin
<inemlidir.

9' Kullanrmdan sonra tozdan korumak igin a[rzhfrn kapalrm hemen kapatnrz.A[rz1k
kapalr do[ru bir gekilde yerlegtirildiginde tam yerine oturacaktr. Eger yerine
oturmuyorsa, alrzhkkapa[rnr diger ycine geviriniz. eokfazlagtig uygula maytnrz.

Hastalar 4' 5 ve 6' basamaklan hrzh bir gekilde yapmamahdrr. Hastalarrn inhalasyon igin
aerosolti etkin hale getirmeden hemen 6nce mtimktn oldufiunca yavag bir gekilde nefes
almaya baglamasr tinemlidir. Hastalar aynarun ciniinde ilk birkag uygulama igin pratik
yapmahdrrlar' E[er hastalar inhalasyon igin aerosohin tisttinden veya alzlannrn yamndan
buhar geldi[ini gdriirse, 2. basamaktan itibaren uygulamaya tekrar baglamaldrrlar.

7.

8.
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inhalasyon igin aerosoliin temizlenmesi

inhalasyon igin aeororii haftada en azbir kez temizreyiniz.
1. Afrzhk kapa[rnr grkannrz.

2. Ttipii plastik gdvdeden grkarmayrnrz.

3' Kuru bir bezveyakumag ile alrzhlrn igini ve drgrnr ve plastik g<ivdeyi siliniz.
4' A[rzhk kapa[rnr dogru bir gekilde yerlegtirini z. Kapagr yerlegtirmek igin gok fazla gtig

uygulamayrnz.

AIRPLUS'r gerektigi gekilde veya regete edildili gekilde kullanmamak astrm rahatsrzllrnrzrn
da gerektifii gekilde tedavi edilmemesi anlamma gerebilir.

Siz veya gocu[unuz AIRPLUS'r kullanmakta gtighik gekerseniz doktor, hemgire veya
eczactntza danrqrruz.

Doktorunuz brrakmanrzr s<iyreyene kadar AiRpLUS'r her gtin kulranrnrz.
AIRPLUS'r daima doktorunuzun size belirttigi gekilde kuranrnrz.

Defiigik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

4 -12Yaq Arasr Qocuklar

AIRPLUS 25150 mcg inharasyon igin aerosol - Giinde iki kez 2 ptisktrtme
4 yagrn alhndaki gocuklarda AIRPLUS kullanrlmasr dnerilmemektedir.

Yaghlarda kullanrmr:

Yagh hastalarda dozun ayarlanmasrna gerek yoktur.

Ozel kullanrm durumlarr:

Biibrek yetmezlifi:

Bcibrek yetmezligi olan hastararda dozun ayarlanmasma gerek yoktur.

Karaci[er yetmezli[i:

Karaciler yetmezligi olan hastalarda AIRPLUS kullanrmrna iligkin bilgi yoktur.

Eger ALRPLUS'% etkisinin gok gtiqli) veya zaytf oldu{una dair bir izleminiz var ise
dohorunuz veya eczocmtz ile konuSunuz.
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Kullanmanz gerekenden daha fazra AiRpLUS kuilandrysanrz:
inhalasyon igin aerosohi talimatlar do[rultusunda kullanmanrz rineml idir. Kazara <inerilenden
daha fazla doz almrq olmaruz halinde, doktorunuz a veya eczactntza danrgrnrz. Kalbinizin
normalden hrzh attrsrnr ve titredilinizi hissedebilirsiniz. Ayrrca bag a[nsr, kaslarda grigstizltik
ve eklem agrrsr da hissedebilirsiniz.

uzun stire boyunca ytiksek doz kullandrysanrz, tavsiye almak iizere doktorunuz a veya
eczacrntza dantgtruz. Bunun nedeni ytiksek dozlarda alman AiRpLUS,rn adrenal bezlerde
iireti len steroi d hormonlanrun miktan m azartabirme ihtimari dir.

AiRPLUS'tan kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmtssqruz bir dohor veya eczact ile
konuqunuz.

AIRPLUSTT kullanmayr unutursanz

inhalasyon igin aerosolti kullanmayr unuturs amz,birsonraki dozu zantanr geldigind e a,ntz.
Unutulan dozlon dengelemek iqin gift doz almaymtz.

AiRPLUS ile tedavi sonlandr,tdr[rndaki oruqabilecek etkiler
AIRPLUS ilactnzt her gtin size belirtilen gekilde almanrzgok cinemlidir. Doktorunuz ilacr
kullanmamanrzr s<iyleyene kadar almaya devam ediniz. AIRPLUS dozunuzu aniden
kesmeyiniz veya azaltmaytntz. Bu solunum problemlerinizi kdttilegtirebilir ve nadiren ciddi
yan etkiler meydana getirebilir. Bunlar aga[rdakileri igermektedir:
o Mide aErrsr

o Yorgunluk ve igtahsrzhk

o Bulantr ve ishal

o Kilo kaybr

. Ba$ a[rrsr ve sersemlik

o Karuruzdaki potasyum drizeylerinde diigtig

o Dii$tik tansiyon ve nObetler

o KoAH'h hastalarda tedavinin kesilmesi semptomatik dekompansasyona (organrn
gahgmastndaki yetersizlik) yol agabilir, tedavi bir hekim gcizetiminde kesilmelidir.

Qok seyrek olmakla birlikte, enfeksiyona yakalanm anrz veya agn stres altrnda oldu[unuz
(cirnefin ciddi bir kazanrn ardrndan veya ameliyat olmugsanrz) durumlarda da benzer yan
etkileri yagayabilirsiniz. Bu belirtilerin ortaya grkmasrnr engellemek igin, doktorunuz size
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ekstra kortikosteroid regete edebilir (prednizolon gibi). Eler inhalasyon igin aerosol
kullanrmrna iliqkin ilave sorulartntz olursa, hitfen doktorunuz ayeya eczactntzadanrgmz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tum ilaglar gibi, AIRPLUS'rn igerifiinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir' Yan etki ihtimalini azaltmak igin, doktorunuz astrmrnrzr kontrol etmek tizere en
dtigiik AIRPLUS dozunu regete edecektir.

Alerjik reaksiyonlar: AIRPLUS kullandrktan sonra solunumunuzun aniden kdtiileqtilini fark
edebilirsiniz' Aqrrr hrnltr yaqayabilir ve dkstirebilirsiniz. Ayrrca vticudunuzda kaqrntr ve giqme
de (genellikle ytiz, dudaklar veya bolaz bdlgesinde) meydana gelebilmektedir. Bu etkileri
ya$amanlz veya bunlann eiRpLUS kullanrmrndan hemen sonra ortaya grkmasr durumunda
derhal durumu doktorunuza bildiriniz. AIRPLUS'a kargr alerjik reaksiyonlar gok seyrek
olarak gdnilmektedir (10.000 kipide I kiqiden daha az).

Di[er yan etkiler agafirda listelenmiqtir:

Qok yaygrn (10 hastadan birinden daha fazlasmr etkiler):

' Ba$ afinsr - Bu genellikre tedavi devam ettikge iyiregmektedir.
o KOAH'h hastalarda soluk algrnhlr sayrsrnda artrglar oldulu bildirilmigtir.

Yaygrn (10 hastadan birinden daha azrnr etkiler):
o AErz ve bo[azda aft (aEnh, krem rengi-san kabarrk noktalar). Ayrrca dilde, bopazdagigme

ve ses krsrkh[r' Her inhalasyondan sonra a$zrmzr su ile galkalamak ve bu suyu derhal
tiikiirmek i$e yarayabilir. Doktorunuz aftt tedavi etmek igin mantar onleyici bir ilag regete
edebilir.

o Titreme ve hrzh ya da diizensiz kalp atrgr (garprntr) - bunlar genellikle zararstzolup tedavi
devam ettikge azalmaktadrr.

o Kas kramplan

Kronik obstriiktif Akciler Hastah[r (KOAH) olan hastalarda aqa[rdaki yan etkiler de
bildirilmiptir:

Zatirre ve brongit (akciler enfeksiyonu). Agalrdaki semptomrardan

etmeniz halinde doktorunuza bildiriniz: Artan balgam tiretimi,
de$igiklik, ateg, rirperme, riksiinikte artl$, artan solunum sorunlan.

Qiir0meler ve kemik krrrklarr.

herhangi birini fark

balgamrn renginde
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\.,

Sintizit (burun, yanaklar ve grizlerin arkasrnda

zonklama geklinde bir aln da buna eglik eder).

Kan potasyum miktarrnda azalma (kalp

zayfilay abilir ve kramp girebilir).

gerginlik veya doluluk hissi, zaman zaman

atrglannrz dtizensizlegebilir, kaslanruz

Yaygrn olmayan (100 hastadan birinden daha azrnr etkiler):
o Ddktintti

o Qok hrzh kalp atrqr (tagikardi)

Qok seyrek (10.000 hastadan birinden daha azrnr etkiler):
t AIRPLUS'r aldrktan hemen son-ra kcittilegen solunum giiglii[ri veya hr,ltr. Bunun

meydana gelmesi halinde AIRPLUS kullanmayr brrakrmz. Solunumunuzu iyileqtirmek
igin gabuk etki eden "hafifletici" ilactmzrkullanrmz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

' Ozellikle uzun stireler boyunca yiiksek dozlar kullanmanr z halindeAiRplus vticuttaki
steroid hormonlanrun normal tiretimini etkileyebilmektedir. Bu etkiler agagrdaki gibidir:
- Qocuklar ve adolesanlarda biiyiimenin yavaglamasl

- Kemiklerde incelme

- Katarakt ve glokom

- Kilo artrqr

- Yuvarlak (ay geklinde) yiz (Cushing Sendromu)

Doktorunuzbuyanetkilerin meydana gelip gelmedigini grirmek tizere sizi dtizenli olarak
kontrol edecek ve asttmtnrzr kontrol etmek tizere en dtigtik AIRPLUS dozunu almamzr
saflayacaktrr.

Dtizensiz veya kalbin normalden bir fazlavurdulu kalp atrgr (aritmi) doktorunuza durumu
bildiriniz ancak brrakmantzr sdyleyene kadar AiRpLUS'i kullanmayr brakmayrnrz.
Kanrmzdaki geker miktannda (glukoz) artrg @iperglisemi). Diyabet hastasrysan rz, kan
gekerinizin daha srk izlenmesi ve muhtemelen normal diyabet tedavinizin de ayarlanmasr
gerekebilir.

Endigeli ruh hali, uyku bozukluklan ve srra drgr gekilde aktif veya huzursuz olma gibi
davrantg de[igiklikleri (bu etkiler genellikle gocuklarda g.lilebilmektedir).
A!nh, gigmig eklemler ve kas a[nsr.

11



E{er bu kullanma talimatmdo bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karstlasrsaruz
doktorunuzu veya eczacmzt bilgilendiriniz.

S. AiRpLUS,msaklanmasr

ALRPLUS't Eocuklartn gdremeyece{i, erisemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.
AIRPLUS',t 25oC',nin altmdaki oda srcakhlrnda saklayrnrz. Direkt grin rgr[rndan ve
donmaktan koruyunuz' Aerosol kutusu delinmemeli, bog orsa bile krrrlmamal, ategten uzak
tutulmahdrr.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonro A\R\LUS,t kullanmaymtz.
E[er tirtinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz, AiRpLUS,r kullanma ytntz.

\.- Ruhsat sahibi ve orefim yeri: Neutec inhaler ilag San. ve Tic. A.$.

Sakarya l. Organize Sanayi Bdlgesi

2. Yol No:3

Arifiye / Sakarya

Telefon numarasr: 0850 201 23 23

Faks numaras: 0212 49224 7g

Bu kullanma talimatt t ar ihinde onaylanmry tr.
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