KULLANMA TALiMATI

BRUFEN® 600 mg Film Tablet
Ag1z yoluyla abmr.

•

•

Etkin madde: 600 mg ibuprofen .

•

Yardtmct maddeler: Misir ni~astas1, Prejelatinize ni~asta, Stearik asit, Aerosil 200
(kolloidal silikon dioksit), Hidroksipropilmetilseliiloz ES, Hidroksipropilmetilseliiloz EIS,
Polietilenglikol4000, Opaspray beyaz M-l-7111B, Titanyum dioksit El71, saf su.
Bu ilaci kullanmaya ba~lamadan once bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, \!iinkii sizin i\!in iinemli bilgiler i\!ermektedir.
• Bu kullanma ta/imatmz saklaymzz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiym; duyabilirsiniz.
• Eger ilave sorulartmz olursa, liiifen doktorunuza veya eczaczmza dam:;zmz.
• Bu ila9 ki:jisel olarak sizin i9in re9ete edilmistir, ba:jkalarma vermeyiniz.
• Bu ilacm kullammz szrasmda doktora veya hastaneye gittiginizde bu ilacz
kullandzgznzzz doktorunuza soyleyiniz.
• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. j[a9 hakkmda size onerilen dozun dz:fmda
yiiksek veya dii:;iik doz kullanmayzmz.

Bu Kullanma Talimatmda:
1. BR UFEN'" nedir ve ne if;in kullamltr?

2.
3.
4.
5.

•

BRUFEN'"'i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler
BRUFEN'" nastl kullamltr?
Olas1 yan etkiler nelerdir?
BRUFEN'"'in saklanmas1

Ba~bklan

yer almaktadir.

BRUFEN® nedir ve ne i\!in kullamhr?

1.

•

BRUFEN®, 20 ve 30 film tablet i9eren blister ambalajda takdim edilmektedir.

•

Her bir film tablet 600 mg ibuprofen i9erir.

•

BRUFEN®'in etkin maddesi olan ibuprofen, non-steroid antiinflamatuar ila9lar
(NSAii) olarak adlandmlan agn kesici bir ila9 grubuna aittir.

•

BRUFEN® bu iizellikleri dolaylSlyla, a~ag1daki durumlarda kullamlmaktadir:
Eklemlerdeki romatizmal iltihabi hastabklarm (romatoid artrit, osteoartrit ve
ankilozan spondilit) belirti ve bulgularmm diizeltilmesi,
Gut (damla) hastahgmda goriilen eklem iltihab1
Akut kas-iskelet agnlarm rahatlatilmasi,
Cerrahi operasyondan sonra g6riilen agn
Adet donemi agnlarmm giderilmesi
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2.
BRUFEN®'i kullanmadan once dikkat edilmesi l!erekenler
Kalp-damar sistemi ile ilgili riskier
- NSAii'Ier o!Umciil olabilecek trombotik (pihtila~ma) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde
art1~a neden olabilir. Bu risk kullamm sliresine bagh olarak artabilir. Kalp-damar hastahg1
olan veya kalp-damar hastahk risk fakti:irlerini ta~Iyan hastalarda risk daha yliksek olabilir.
- BRUFEN koroner arter by-pass cerrahisi oncesi agn tedavisinde kullamlmamahdir.
Siudirim sistemi ile ilgili riskier
- NSAii'Ier kanama, yara olu~masi, mide veya bagirSak delinmesi gibi o!Umclil olabilecek
ciddi yan etkilere yo! a9arlar. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, onceden uyariCI bir belirti
vererek veya vermeksizin ortaya yikabilirler. Ya~h hastalar ciddi olan bu etkiler bak1mmdan
daha ytiksek risk ta~Imaktad1rlar.

•

•

BRUFEN®'i a~ag1daki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eger;
Hamileliginizin son 3 aymda iseniz,
ibuprofene veya bu ilacm i9indeki yardimci maddelerden birine kar~I a~m duyarh (alerjik)
iseniz,
Daha onceden ibuprofen, aspirin ve diger NSAii'lere kar~I, astlm, burun iltihab1 (rinit)
veya kurde~en gibi alerjik reaksiyonlar gosterdiyseniz,
SozU edilen bu ila9lar nedeniyle daha once mide-bagirSak kanamas1 veya delinmesi
ge9irdiyseniz,
Tekrarlayan mide-onikipannak bagJrSagi iilserleri, iltihabi bag1rsak hastahklar1 (iilseratif
kolit, Crohn hastahg1), mide-bag1rsak kanamas1 gibi hastahklarmiz varsa ya da daha once
tekrarlayan bir ~ekilde ge9irdiyseniz,
:';liddetli kalp yetmezliginiz var ise,
:';liddetli bi:ibrek yetmezliginiz var ise,
:';liddetli kalp yetmezliginiz var ise,
Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarmdaki t1kamkhgm dUzeltilmesi ameliyatJ)
oncesi veya sonras1 donemdeyseniz,
ibuprofen kullamrken mide-bag1rsak kanamas1 veya yaras1 (Ulserasyon) olu~ur ise,
Serebrovaskiiler kanama ya da ba~ka aktif kanaman1z varsa,
BRUFEN®'i a~ag1daki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ
Astlm hastas1 iseniz, veya daha once astlm geyirdiyseniz; bron~larda spazma yo! ayabilir,
Onceden mide-onikiparmak bag1rsag1 iilseri veya ba~ka mide-bagJrSak hastahklar1
ge9irdiyseniz; bu tablolarda alevlenme gorlilebilir,
Bobrek hastahgm1z varsa; bobrek fonksiyonlannm izlenmesi gerekebilir. ibuprofen ve
benzeri NSAii ilaylan uzun sUre kullanan ki~ilerde bobrek i~levlerinin bozulma riski, kalp
yetmezligi ve karaciger bozuklugu olanlarda, idrar soktlirlicli (diUretik) ve ADE inhibitorli
simfi tansiyon ilac1 alanlarda ve ya~hlarda ylikselmektedir,
Karaciger hastahgm1z varsa,
Kalp hastahgm1z varsa ya da tansiyonunuz (kan basmc1) yliksek ise; vlicudun 9e~itli
bo!Umlerinde su tutulmasJ ve bunun sonucunda ~i~meler (odem) gorlilebilir,
ibuprofen ve benzeri ilaylar, ozellikle ytiksek dozlarda ve uzun slireyle kullamldiklannda,
kalp krizi (miyokard enfarktUsU) ve inme (fel9) riskinde kli9lik bir art1~ ile ili~kili
bulunmu~tur. Eger kalp veya damar hastahklarmiz varsa, onceden inme ge9irdiyseniz
veya bu gibi durumlar i9in risk ta~IdigmiZI dU~Uniiyorsamz (omegin yliksek tansiyon,
yUksek kolesterol veya ~eker hastahgm1z var ise ya da sigara i9iyorsan1z), tedavinizi
doktorunuz veya eczacm1z ile gorii~melisiniz.
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ibuprofen ve benzeri NSAi ilaylar uzun siireli (siiregen) kullamldtgmda, onceden bu tiirlii
bir hastahk geyirilmemi~ olsa bile, mide-bagtrsak kanahnda iilserler, kanama ve delinme
olu~abilmektedir. Bu tlirlii istenmeyen etkilerin ortaya 91kma riski, daha once bOyle bir
hastahk geyirmi~ olanlarda, ya~h ki~ilerde, yiiksek ila9 dozlannda ve tedavi siiresi
uzad1k9a artmaktadtr.
Viicudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, yiiriimeler ortaya 91karsa, doktora ba~vurunuz,
U~iime, titreme ve ate~in birdenbire yiikselmesi, halsizlik, ba~agns1 ve kusma, ya da
ensenizde katJhk hissi ortaya 91kar ise hemen doktora ba~vurunuz; bir tlir beyin zan
iltihabt (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
Cildinizde ktzankhk, dokiintiiler belirir ise.
Diger NSAii ila9lar ile oldugu gibi, BRUFEN® infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.
Hastahgmtzm belirtilerinin rahatlamasmda etkili olan en dii~iik dozun, en ktsa siireyle
kullantlmast, ilacm istenmeyen etki olasthgmt en aza indirecektir.

•

Bu uyanlar geymi~teki herhangi bir donemde dahi olsa sizin Iym ge9erliyse liitfen
doktorunuza dant~m.
BRUFEN®'in yiyecek ve i9ecek ile kullamlmasi
BRUFEN® tabletler bir bardak su ile beraber a9 kamma almabilir. Yine de, 90k az ki~i Brufen
ile hafif hazunstzhk ya~ayabilir. Eger boyle bir durum geli~irse tabletlerin bir miktar yiyecek
veya slit ile almmast yardtmct olacakttr. BRUFEN kullamrken tercihen alkol almaym<"<.

Tabletler, 9ignenmeden, ezilmeden veya kmlmadan biitiin olarak yutulmahdtr.
Hamilelik
ilac1 kullanmadan once doktorunuza veya eczacm1za dam:flnlZ.

Hamilelikte miirnkiinse BRUFEN® kullammmdan kaymtlmahdtr.
Tedaviniz s1rasmda hamile oldugunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacm1za
dam:flnlZ .

•

Emzirme
ilac1 kullanmadan once doktorunuza veya eczacm1za dam$lnlZ.

BRUFEN®'in emziren anneler tarafmdan kullamlmast onerilmemektedir.
Ara9 ve makine kullammi
Ibuprofen tedavisini takiben belirli hastalann tepki verme siiresi etkilenebilir. Bu durum, ara9
ve makine kullammt gibi yiiksek dikkat gerektiren durumlarda goz oniinde bulundurulmahdtr.
Yiiksek dozda kullamm, yorgunluk ve ba~ donmesi gibi santral sinir sistemi yan etkilerine yo!
a9abilir. Bu etki e~ zamanh alkol ahmt ile artabilir.
BRUFEN®'in i9eriginde bulunan baz1 yardtmci maddeler hakkmda iinemli bilgiler
BRUFEN®'in iyeriginde bulunan yardtmct maddelere kar~t a~m bir duyarhhgmtz yoksa, bu
maddelere bagh olumsuz bir etki beklenmez.
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Diger ila\!lar ile birlikte kullammi

•

Baz1 hastalarda etkile~imler bildirildigi i9in, BRUFEN® tedavisinde iken, a~ag1daki ila9lardan
herhangi birini kullamyorsamz dikkatli olmaliSimz:
Aminoglikozit simfi antibiyotikler (om. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunlarm
atthmlan azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
Yiiksek tansiyon ila9lart; tansiyon dii~iiriicii etki azalabilir.
Kan pihllla~masmi engelleyen ila9lar (om. varfarin); p1h!Ila~ma engelleyici etki artabilir.
Kan p1htlla~masma aracthk eden hiicrelerin faaliyetini engelleyen ila9lar (antitrombosit
ajanlar, om. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon i9in kullamlan selektif
serotonin geri-ahm inhibit5rleri (om., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin);
NSAii' ler ile birlikte kullamld1klarmda mide-bagtrsak kanalmda kanama riskini
art!Irabilirler.
Aspirin; istenmeyen etki olas1hgi artabilir.
Ginkgo biloba bitkisel ekstresi; mide-bagtrSak kanalmda kanama riski artabilir.
idrar soktiiriiciiler (orn., furosemid); idrar soktiiriicii etki azalabilir ve bObrek bozuklugu
riski artabilir.
Kalp yetrnezliginde kullantlan kalp glikozidleri (orn., digoksin, digitoksin); bu ila9larm
kan diizeyleri artabilir.
Kinolon s1mft antibiyotikler (orn., siprofloksasin); nobet (konviilsiyon) geli~me riski
vardtr.
Kolestiramin : ibuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanmas1, ibuprofenin
gastrointestinal yoldaki emilimini azaltabilir. Fakat bunun klinik onemi bilinmemektedir.
Siilfoniliire : NSAii'ler siilfoniliire tedavilerinin etkilerini artttrabilir. Siilfoniliire
tedavisi gormekte olan hastalarda ibuprofen kullanimi ile 90k seyrek hipoglisemi (kan
~ekerinin dii~mesi)

•

edilmi~tir.

Diger agn kesiciler (Cox-2 inhibit5rleri dahil diger NSAii'ler; orn., aspirin, naproksen,
selekoksib, nimesiilid); iki veya daha fazla NSAi ilacm birlikte kullantlmasmdan
ka9mdmahdtr.
Kortizon grubu ila9lar; mide-bagtrsak kanalmda iilser ve kanama riski artabilir.
Lityum tuzlar1 (ruhsal hastahklarda kullamhr) ve metotreksat (romatizmal eklem
hastahklarmda ve baz1 kanser tiirlerinde kullamlan bir ila9); viicuttan atthmlan azalabilir.
Mifepriston (dii~iik ilac1); ile birlikte kullamldtgmda, mifepristonun etkinliginde azalmaya
neden olabilir.
Siklosporin; bobrek bozuklugu riskinde artt~ olabilir.
Takrolimus; NSAii'ler ile beraber kullamldtgmda bobrek iizerine olan zararh etkilerinde
artt~ olabilir.
Zidovudin; NSAii'ler ile beraber verildiginde kandaki toksik etki riskinde art1ey olabilir.
Aym zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanama sorunu)
hastalannda kan oturmas1 ve eklem bo~lugunda kan birikmesi riskinde art1~a ili~kin kamt
bulunmaktadtr.
CYP2C9 inhibitorleri : Ozellikle yiiksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol
i9eren ila9larla birlikte uygulanmast durumunda, ibuprofen dozunun dii~iiriilmesi
dii~iiniilmelidir.

Eger rereteli ya da reretesiz herhangi bir ilacr 0u anda kullamyorsamz veya son zamanlarda
kullandmrzsa, liiifen doktorunuza veya eczaczmza bunlar hakkmda bilgi veriniz.
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3.

BRUFEN® nasii knllamhr?

BRUFEN®'i ne zaman ve ne ~ekilde alacagmJz konusunda doktorunuzun talimatlanm
izleyiniz. Eger emin degilseniz eczacm1z da yardJmcJ olabilir.
Uygun kullamm ve doz/uygulama Slkhg1

i~in

talimatlar

Eri~kinler

Normal gUn!Uk doz bOIUnmU~ dozlar halinde gilnde 1200-1800 mg'd1r. Doktorunuz
hastahgmiZm belirti1erine gore glin1Uk dozunuzu artttrabilir. Fakat bO!UnmU~ dozlar halinde
verilen gtin!Uk doz 2400 mg'1 ges;memelidir.
Degi~ik ya~

•

gruplar1
<;ocuklarda kullamm1:
BRUFEN'in tablet formlarmm 12 ya~mdan kils;Uk s;ocuklarda kullamlmasJ onerilmez. 12
ya~mdan kUs:Uk s:ocuklar is:in aym etkin maddeyi is:eren likit formlann (~urup, silspansiyon
gibi) kullamlmasJ tavsiye edilir.

JUvenil romatoid artrit hastahgmda (s:ocuk ve ergenlerde ortaya 91kan ozel bir romatizmal
eklem hastahg1), boli.inmi.i~ dozlar halinde vi.icut agJrhg1 ba~ma 40 mg/kg dozuna kadar
ahnabilir.
Ya~IIiarda

kullamm1:
sindirim sistemi Uzerine olabilecek istenmeyen etki sJkhg1 artmaktad1r. Bu nedenle
eger ya~h hastalarda kullamlmasJ gerekiyorsa mi.imki.in olabilecek en ki.is:i.ik etkin doz ve en
k1sa tedavi si.iresi tercih edilmelidir.
Ya~hlarda

Ozel kullamm durumlan:
Biibreklkaraciger/kalp yetmezligi: Bobrek, karaciger ya da kalp yetmezligi olan hastalarda
dikkatli olunmahdir, s:i.inkii BRUFEN® gibi NSAii' lerin kullamm1 bobrek fonksiyonlarmda
bozulmayla sonus:lanabilir. Bu hastalarda doz miimkiin olan en dii~iik diizeyde tutu!mah ve
b6brek fonksiyonlan izlenmelidir.

•

Eger BRUFEN"' 'in etkisinin <;ok gfl<;lii veya <;ok zayif olduguna dair bir izleniminiz var ise,
doktorunuz veya eczaczmz ile konu:;unuz.

Kullanmamz gerekenden daha fazla BRUFEN® kullandiysaniZ
BRUFEN"' 'den kullanmamz gerekenden jazlasznz kullanmz:;samz, bir doktor veya eczacz ile
konu:;unuz.

BRUFEN®'i kullanmayi unutursaniZ
Bir dozu unutursamz, bunu hattrlar hattrlamaz ilac1 is:iniz. Ancak bir sonraki dozun zamam
gelmi~se, unuttugunuz dozu almaym1z.
Unutulan dozlarz dengelemek i<;in <;ift doz almayznzz.

BRUFEN® ile tedavi sonlandmldigmda olu~abilecek etkiler
Doktorunuz tedaviyi sonlandmncaya kadar BRUFEN® kullanmaya devam etmeniz onem
ta~JmaktadJr. Sadece kendinizi daha iyi hissettiginiz is:in tedaviye son vermeyiniz. BRUFEN®
almay1 zamanmdan once keserseniz, hastahgm1z daha da kotiile~ebilir.
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Hastahgmtzm belirtilerinin rahatlamasmda etkili olan en dii~iik dozun, en ktsa siireyle
kullamlmast, ilacm istenmeyen etki olasthgtm en aza indirecektir.
Bu ilacm kullammt hakkmda ba~ka sorulanmz varsa, doktor veya eczacmtza sonmuz.
4.

Olast yan etkiler nelerdir?

Tiim ila9lar gibi, BRUFEN®'in i9eriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde yan
etkiler olabilir.
~agtdakilerden biri olursa, BRUFEN®'i kullanmayt durdurunuz

•

ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bOliimiine ba~vurunuz:
Spesifik olmayan allerjik reaksiyon
Yaygm, ~iddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi)
Asttm, asttmda agtrla~ma, bronkospazm ya da stkmtth soluk ahp verme (dispne) gibi
solunum yolu reaksiyonlart,
Ka~mtl (pruritus)
Derive mukozalardaki kiis;iik kanamalar (purpura)
Yiiz ve bogazda ~i~meye (odem) neden olan a~m duyarhhk (anjiyoodem)
Steven-Johnson sendromu dahil biilloz deri iltihabt
Agtzda ve viicudun diger alanlarmda su toplamas1 ~eklinde veya farkh biiyiikliiklerde
ktrmJZI dokiintiilerle seyreden hastahk (eritema multiforme)
Deride is;i stvt dolu kabarctklarla, deri soyulmalan ve doku kayb1 ile seyreden ciddi bir
hastahk (toksik epidermal nekroliz)
Kurde~en (iirtiker)
I~1ga duyarhhk (fotosensitivite) ve i9i SlVl dolu kabarc1kh (vezikiilobiilloz) dokiintii
Aseptik menenjit (beyin zar1 iltihabt)
Bunlarm hepsi s;ok ciddi yan etkilerdir .Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
BRUFEN®'e kar~1 ciddi alerjiniz var demektir. Acil tlbbi miidahaleye veya hastaneye
yatmlmamza gerek olabilir.

•

Bu s;ok ciddi yan etkilerin hepsi olduks;a seyrek goriiliir.
Anormal karaciger fonksiyonlar1, karaciger yettnezligi
Ani geli~ebilen beyaz kan hiicrelerinin say1smda a~m azalma (agraniilositoz)
Aplastik anemi (kan hiicreleri saytsmda ciddi azalma)
Kemik iligi baskilanmas1
Hemo litik anemi (bir tiir kanstzhk)
Kan pthtda~masma arac1hk eden hiicrelerin kiimele~mesinin basktlanmast (trombosit
agregasyon inhibisyonu)
Beyaz kan hiicreleri (lokosit) saylSlnda azalma (lokopeni)
Kanda notrofil (bir s;e~it beyaz kan hiicresi) saylSlnda azalma (notropeni)
Trombositopeni (trombosit-kan pthtila~masma aracthk eden hiicrelerin saytsmda
azalma)
Mide bagusak kanamas1 (gastrointestinal kanama)
Mide bag1rsakta hafifkanama (gastrointestinal hemoraji)
Mide bag1rsakta yara (gastrointestinal iilserasyon)
Kanamaya bagh katran renkli, kotii kokulu dt~kt (melena)
Pankreas iltihab1 (pankreatit)
Midenin is; yiiziindeki zarm iltihaplanmas1 (gastrit)
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Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
Kliylik yaralarla belirgin ag1z iltihab1 (Ulseratif stomatit)
Kahn bag1rsak iltihab1 (kolit) ve Crohn hastahgmm alevlenmesi
Karaciger iltihab1 (hepatit)
Akut bObrek bozuklugu
idrarda kan bulunmas1 (hematliri)
Kreatinin maddesinin bobreklerden a!Jhmmm azalmas1 (kreatinin klerensi azalmas1)
Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, acil t1bbi mlidahaleye veya hastaneye yatmlmamza
gerek olabilir.
~ag1dakilerden

herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakm hastanenin acil bollimline ba~vurunuz:

•

•

Kulak ymlamasJ (tinnitus)
Zihin kan~Ikhg1, bulamkhg1 (konflizyon)
Olmayan ~eyleri gorme, duyma, hissetme (hallisinasyon)
Gorme bulan1khg•
Zehirli bir madde nedeniyle gorme keskinliginin azalmas1 (toksik ambliyopi)
Gorme degi~iklikleri
Duymada azalma
Kan basmc1 yliksekligi (hipertansiyon)
Burun kanamas1 (epistaksi)
Oniki parmak bagirSagmda meydana gelen yara (duodenal Ulser)
Mide Ulseri (gastrik Ulser)
Sar1hk
Anemi (kans1zhk), anormal karaciger fonksiyon testi
Depresyon
Uyu~ma (parestezi)
Uykululuk hali (somnolans)
Goz sinirlerinde iltihaplanma (optik norit)
i9 kulak rahats1zhgmdan kaynaklanan ba~ donmesi (vertigo)
<;:e~itli formlarda toksik bobrek bozukluklan (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom
dahil)
Alerjik nezle (rinit)
Uykusuzluk
Endi~e ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete)
Toksik optik noropati (Ani gorme kayb1 ve gozde agn ile seyreden rahats1zhk).
BRUFEN® gibi ilaylar, kalp krizi (miyokard enfarktlisli) veya inme riskinde kliylik bir art1~a
neden olabilir.
Seyrek olarak BRUFEN® ile kan bozukluklan ve bObrek problemleri olu~abilir.
Bunlarm hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil !Jbbi mlidahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler yok seyrek gorlillir.
A~ag1dakilerden

herhangi birini fark ederseniz, doktornnuza soyleyiniz:

Doklintli
Ka~mma
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Odem
Stvt tutulmast
Sinirlilik
Ba~ donmesi
Ba~ agnst
Bulantt
Mide biilgesinde agn (epigastrik agn)
Mide yanmast
Haztmstzhk (dispepsi)
Kusma
Karm (abdominal) agnst/rahatstzhgt
ishal (diyare)
Kabtzhk (konstipasyon)
Gaza bagh mide-bagtrsakta ~i~kinlik (flatulans)
Yorgunluk
Bunlar BRUFE~' in hafif yan etkileridir.
Eger bu kullanma talimatmda bahsi get;meyen herhangi bir yan etki ile
doktorunuzu veya eczacmm bilgilendiriniz.
5.

kar~!la~1rsamz,

BRUFEN®'in saklanmast

BRUFE~ 'i t;ocuklarm goremeyecegi, eri~emeyecegi yerlerde ve ambalajmda saklaym1z.

25°C'nin altmdaki oda stcakhgmda saklaymtz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BRUFE~ 'i kullanmaym1z.
Eger iiriinde/ambalajmda bozukluklar fark ederseniz BRUFEN®'i kullanmaymtz.

•

Ruhsat Sahibi:
Abbott Laboratuarlan ith. ihr. ve Tic. Ltd. ~ti.,
Saray Mah., Dr. Adnan Biiyiikdeniz Cad., No:2,
KelifPlaza, Kat: 12-20,34768 Dmraniye -istanbul
Uretim Yeri:
FAMARSA
7 Anthousas A v ., 153 44 Anthoussa Attiki
Yunanistan
Bu kullanma talimat1 ....................... tarihinde

onaylanml~tlr.
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