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KULLANMA TALiMATI

DiCLORAL@ Gargara 200 mL
A[rz galkalamak igin

o Etkin madde: Her I mL 0,74 mg diklofenak (serbest asit qeklinde) igerir.
o Yurdrmcr maddeler: Kolin grizeltisi, sorbitol, sodyum benzoat, disodyum edetat,

potasyum asesiilfam, nane ya[r, geftali aromasl, ponceau krmztst (8124), sodyum
hidroksit, saf su.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. DfiCLORAL@ nedir ve ne igin kullanilr?
2. DilCLORAL@ kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler
3. DilCLORAL@ nasil kullarulr?
4. Olax yan etkiler nelerdir?
5. DfiCLORAL@'m saklanmasr

Baqhklan yer almaktadrr.

1. DiCLORAL@ nedir ve ne igin kullanrhr?

DiCLORAL@ 15 mL'lik dlgekle birlikte 200 mL gigelerde sunulan b:tr aprz gargarasrdr.

DiCLORAL@ etkin madde olarak diklofenak igerir. Diklofenak a[rr kesici, inflamasyon
giderici ve ateq diiqtirticti bir ilag grubu olan nonsteroid antienflamatuvar ilaglanndan biridir.

DICLORAL@ a[rz boqlu[unuz ve bofazrnrzda agrit, iltihaph olaylarda (6rn. diq eti iltihabr,
a$tz iginde ya da yuta[rnrzda enfeksiyon), dig gekimi ya da diq giriqimleri sonrast geliqen
alrrh durumlarda afin ve iltihabrn azaltrlmasrna yardtmct olur.

2. DiCLORAL@ kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

DiCLORAL@'I agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Diklofenak ya da DiCLORAL@'in yardrmcr maddelerden herhangi birine ya da aspirin ve

di[er nonstero id antienfl amatuvar ilag lara karq t ag tn duyarh h[ rn z v ar sa.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonro telcrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
o EEer ilave sorulanruz olursa, lntfen doktorunuza veyo eczoctruza darusmtz.
o Bu ilaq kiSisel olarok sizin igin reqete edilmiStir. baskolarmo vermeyiniz.
. Bu ilacm kullarumt strasmda, dohora veya hastaneye gitti{inizde doHorltnuza bu ilact
kulland$mtn soyleyin iz.

o Bu talimatta yanlonlara aynen uyunuz. ilaq hakhnda size onerilen dozun drymda yiiksek
doz



DiCLO_RAL@' i a;afrdaki d u ru m la rda DiKK.LTLi KULLAI\IN Iz

: ffi:#di[11'ffrHtfil::r:sr 
duvarrrrrk geristirirseniz tedavivi kesip

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza dantgtnz.

OiClOnal@'rn yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
Yiyecek ve igeceklerle birlikte kullanrlmasrnrn 6nemi yoktur.

Hamilelik
ilaa kullonmodan once doktorunuza veya eczactruza darusmtz.

Hamilelik ddneminde doktor kontrol0nde ve gergekten gerekli oldulunda kullanrnrz.

Tedaviniz srasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen dohorunuza veya eczacmua
darusmtz.

Emzirme
ilaa kullonmadan dnce doHorunuzo veyo eczoctruza darusmtz.
Emzirirken doktor kontroliinde ve gergekten gerekli oldu[unda kullanrnrz.

Arag ve makine kullanlmt
Arag ve makine kullanrmr iizerine herhangi bir etkisi yoktur.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr
Yutulmadr[rndan bilinen bir ilag etkilegimi yoktur.

E{er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullanryorsaruz veya son zomonlardq
kullandmtz ise liltfen doktorunuza veyo eczacmuo bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. DiCLORAL@ nasrl kullanrhr?

Pozoloji/uygulama srkhlr ve siiresi:
\- Gi.inde 2-3 kez 1 6l9ek (15 mL) gargara gdzeltisi ile apznrzt galkalamanrz 6nerilir.

Uygulama qekli:
Az miktarda su ile seyrelterek ya da seyreltmeden gargaruyapntz.
Yutmaylruz.

E$er DiCLORAL@'m etkisinin gok gil7lii veyo zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var ise

dohorunuz veya eczactruz ile konuSunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla DiCLORAL@ ku llandrysanrz:
Sadece galkalama ya da gargara igin kullanrlan bu gdzeltiyi kaza ile yutmanz halinde altnan
miktar gok diigiik olaca[rndan sizin igin risk olugturmaz.

DiCLORAL@'den kullanmaruz gerekendenfazlasmr kullanmrysaruz bir doktor veya eczact ile
konuSunuz.



DiCLORAL@' r kullanmayr unutursanrz
Hatr ladr[rn z anda ku llanrn rz.

Unutulan dozlart dengelemek iqin qift doz olmoymtz.

DiCLORAL@ ile tedavi sonlandrrrldr[rndaki oluqabilecek etkiler
Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi DICLORAL@'In igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.

Yan etkiler aqafrdakikategorilerde gristerildi[i qekilde srnrflandtrtlmrqtr:

Qok yaygrn: 10 hastanrn en az birinde gdriilebilir.
Yaygrn: 10 hastanrn enfazla birinde, 100 hastanrnenaz birinde gdri.ilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastanrn enfazla birinde, 1000 hastantnenaz birinde g<iriilebilir.

\- Seyrek 1000 hastann en fazla birinde gdriilebilir.

Qok seyrek: 10000 hastanrn en fazla birinde gdriilebilir.
Bilinmiyor: Eldekiverilerle tahmin edilemiyor.
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. tahriq o rmas r

E{er bu kullanma talimatmdo sbz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karSilaSrsaruz
dohorunuzu veya eczactnzt bilgilendiriniz.

5. DiCLORAL@'In Saklanmasr
25Co'nin altrndaki oda srcakhfmda saklayrnrz.

DhCLORAL@'I qocuklarm goremeyecedi, eriSemeyece[i yerlerde ve ambalajmda saklaymrz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.
\- Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DiCLORAL@'I kullanmaytruz.

Ruhsat sahibi:
ANKofis Darugmanhk E[itim TrbbiUrtinler Limited $irketi
Atati.irk Bulvan No: 16713 Kavakhderel QankayalANKARA
Tel: 0312 417 40 7l
Faks:0312417 4072
e-mail: info @ankofis.com.tr

Oretim Yeriz
Farmaca Srl lisansryla Montefarmaco Spa.

Via Galilei 7, Pero (Mi), italya

Bu kullanma talimafi .. /../.... tarihinde onaylanmryt r.


