
KULLANMA TALiMATI

PARACET JUNIOR 160 mg tak tabter
Alz yoluyla ahnrr.

. Etkin madde: 160 mg parasetamol
, Yar&mct maddeler: Avicel PH 102, nigasta, PVP K 30, magnezyum stearat,

opadry Y-l -7000 [ hipromelloz. ritanyum dioksir (E l7l ), polietilen glikol ]

Bu ilacr kullanmaya baglamadan tince bu KULLANMA T
okul unuz, qiinkii sizin iqin iinemli bilgiler iqermektedir.
. Brr kullunmu tulimuttnt sukluytnt:. Daha:;onra telcrctr okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

Eier iluv sorulurtnr: olursa. lilt.fbn doktorunuzo veya eczacmtza daruSmtz.
. Bu ilug kiSisel olarak size regete edilmistir, baskalanno vermeyiniz.
. Bu ilacm kullarumt srasmda, doktora veya hastaneye gittiEinizde bu ilacr
do lao runuza s dyl eyini z.

kullan&Bruzt

' Bu talimatta yazlanlara aynen uwnuz. ilaq hakhnda size dnerilen dozun drymda yfrksek
iik doz

Bu kullanma talimatlnda:
l. PARACET JUNiOR nedir ve ne igin kullanrhr?
2. PARACET JUNiOR kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler
3. PARACET JUNiOR nasrl kullanrlrr?
4. Olasr yan etkiler nelerdir?
5. PARACET JLrNiOR'un saklanmasr
Baqhklarr 1'er almaktadrr.

l. PARACET JUNiOR nedir ve ne igin kullanrhr?
' PARACET JUNIOR; karton kutu igindeki blister ambalajlarda 20 tablettir. Her bir lak tablet
etkin madde olarak 160 mg parasetamol igerir.

' Qocuklarda, hafif ve orta giddetli agnlar ile ategin semptomatik (hastahlr tedavi edici defil,
belirtileri giderici) tedavisinde kullanrlrr.

2. PARACET JUNIOR'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

PARACET JUNiOR'u agafrdaki durumlarda KULLANMAyINIZ:
E!er goculunuzun:
. Parasetamol va da ilacrn igindeki maddelerden birine kargr alerjisi var ise
. $iddetli karaciger l etmezli[i r ar ise
. $iddetli bcibrek yetmezlili var ise
. Parasetamol igeren bagka bir ilag kullanmakta ise

PARACET JUNiOR'u asagrdaki durumtarda DiKKATLi KULLANINIZ:

TINI dikkatlice
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Parasetamoli.i ilk kullananlarda veya daha 6nce kullanrm hikayesi olanlarda, kullammrn ilk
dozunda veva tekrarlayan dozlarrnda deride krzankhk, ddkiintu veya bir deri reaksiyonu
olu;abilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata gegilerek ilacrn kullanrmrrun brrakrlmasr ve
altematit bir tedaviye gegilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gtizlenen kiSi bir
daha bu ilacr veya parasetamol igeren bagka bir ilacr kullanmamahdrr. Bu durum, ciddi ve
iiliinrle sonuglanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve 96z gevresinde kan oturmasr, giglik
ve krzanklrkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride igi srvr dolu kabarcrklarla
seyreden ciddi bir hastahk) ve akut generali ze ekzantematdz ptistiiloz (yiiksek ategin eglik ettili
akut yaygrn ddkiintiilii igi cerahat dolu kiigiik kabarcrklar) dahil cilt reaksiyonlanna neden
olabilmektedir.

Eter goculunuz aqalrdaki durumlardan herhangi birisine sahipse, doktorunuzu bilgilendiriniz.

' Hafifve ona giddette karaciler yetmezlifi, bagka bir karaciler hastahlr ya da karaci[eri
etkileyen bir enfeksiyonu (iltihap olugturan mikrobik hastahk) var ise,

' Hafifve orta qiddetre b6brek yetmezlili ya da bagka bir bdbrek hastahlr var ise,
. Kansrzlrgr var ise.
. ,,\kciler hastalrgr r ar ise.
. $eker hastahgr var ise.

'cilben Sendromu adr verilen ve sanhkla seyreden bir karacif,er rahatsrzhlr var ise,

' AEn kesiciler de dahil olmak iizere bagka ilaglar (6m. parasetamol) kullamyorsa,
' 3-5 giindi.ir bu ilacr kullanmasrna rafmen yeni gikayetleri v,rsa veya alrrsr ya da ategi
azalmadrysa,

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir dtinemde dahi olsa gocuSunuz igin gegerliyse liitfen
doktorunuza danrgrn.

Bir seferde yiiksek dozda ya da siirekli olarak gtinliik dozda parasetamol kullammr karaciler
hasanna sebep olabilir.

PARACET JUNiOR'un yiyecek ve igecek ile kullanrtmasr
PAMCET JUNiOR'un igerdipi parasetamol alkol ite veya alkol igeren bir yiyecek/igecek ile
birlikte ahndrlrnda karacilere zarar verebilir.

Besinler PARACET JUNiOR'un barsaklardan emilim hrzm azaltabilir.

Hamilelik
ilact kullanmadan i)nce doktorunuza veya eczacmtza danqtruz.

PARACET JUNIOR'u hamilelik d6neminde yalnrzca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.
Hamilelik ddneminde uzun siire, doktorunuzun tavsiye ettigi miktardan fazla, ya da bagka
ilaglarla birlikte PARACET JUNiOR'u kullanmanrz tavsiye edilmemektedir.
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Teduvini: strusrndu hamile oldugunuzu .furk ederseniz hemen doktorunuza veya eczactnua
dunts tnt:.

Emzirme
ilutt kullunnudttn ince doktorunuza leyo eczaantza dantSrruz.

PARACET JUNiOR'un iqerdili parasetamol anne siitiine az miktarda gegmektedir. Bu zamana
kadar istenmeyen bir etki g6riilmemiq olmasrna ragmen PARACET JUNIOR'u emzirme
ddneminde yalnrzca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

Arag ve makine kullanrmr
Bazr hastalarda parasetamol kullanrmrna balh olarak baq ddnmesi veya uyku hali gdriilebilir.
Parasetamol kullanan hastalann uyanrk kalmalannr gerektiren faaliyetler esnasmda dikkatli
olmalarr gerekmektedir.

Diler ilaglar ile birlikte kullanrm
Bazr ilaqlar ile birlikte kullanrldrlrnda PARACET JUNiOR'un ya da kullamlan di[er ilacrn
etkisi degi;ebilir. (ocugunuz agagrdaki ilaglarr kullanryorsa liitfen doktorunuza bildiriniz:

. Mide bogalmasrnda gecikme yararan ilaglar iOm: Propantel)

. Mide bogalmasrnr hrzlandrran ilaglar (Om: Metoklopramid)

' Karaciler enzimlerini uyaran ilaglar (6m: Bazr uyku ilaglan, sara hastahlrnda kullanrlan bazr
ilaglar gibi)

. Antibiyotik olarak kullamlan kloramfenikol

. Kan sulandrncr ilaglar (Om:Varfarin ve kumarin tiirevleri)

. Zidovudin (AIDS hastalannda kullamlan bir antiviral ilag)

. Difer agn kesici ilaglar

Efrer gocurtunuz reqeteli yo da reqetesiz herhangi bir ilqu Su anda kullantyorsa yeya son

-rnunlurdu kullundtysu liir/in doktorunuzo veyo eczacmza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. PARACET JUNiOR nasrl kullanrhr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama stkh[r igin talimatlar:

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga;

6 - 12 yaS arasr gocuklarda giinde 4 saat ara ile I tablet kullamlrr.
Maksimum giinliik doz 6 tablettir (960 mg).

Sistematik kullanrm, gocukta afn ve ateg dalgalanmalanru (inig-grkrg) 6nler.

Uygulama yolu ve metodu:
PARACET JUNiOR sadece alrz yolu ile kullanrlrr. Bir bardak su ile beraber ahmr.
Yemeklerden 6nce. sonra veya yemeklerle birlikte kullanrlabilir.
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Doktorunuz, goculunuzun PARACET JuNioR ile tedavisinin ne kadar siirecefiini size
bildirecektir.

.\grr siiresi 5 gUnii agarsa 1a da ateq 3 gtinden tbzla siirerse, artarsa velveya ba$ka belirtiler
onar a grkarsa doktorunuza Ya da eczacrnrza danrgmadan tedaviye devam etmeyiniz.

6zel kullanrm durumlarr:
Karaciler yetmezli[i: $iddetli karaciger yetmezlili olan gocuklarda kullanmayrmz.

Efier PAMCET JIINiOR'un etkisinin gok gtlgta veya zaytf olduduna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczactnu ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla PARACET JUNiOR kullandrysanz:
Qoculunuza gerekenden fazla PARACET JUNioR vermeniz halinde solgunluk, igtahsrzhk,
bulantt, kusma gibi erken belirtiler ortaya grkabilir. Bu belirtilerin gdriilmesi halinde mutlaka
doktorunuza bagvurunuz.

Akut (krsa siirede) yiiksek dozda ahndrlrnda karaciler hasanna yol agabilir. Parasetamol aqm
dozu hemen tedavi edilmelidir.

P.IR.1('ET .lI;,\'ioR'dan roL'ugunuza kullanmast gerekenden fazlasrnt verdiyseniz bir dohor
leyu eczau ile konuSunuz.

PARACET JUNiOR'u kullanmayr unutursanE:
unutulan dozlarr dengelemek igin gocudunuza gifi doz ?AMCET JUNioR vermeyiniz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi, PARACET JUNiOR'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde
yan etkiler olabilir.

Aqa[rdakilerden biri olursa, PARACET JUNioR'u kullanmayr durdurun ve DERTIAL
doktorunuza bildirin veya size en yakrn hastanenin acil b6liim0ne bagvurunuz:

Deri ddklintilsu. kagrntr. iirtiker (kurdegen), alerjik 6dem ve anjiyoddem (alerji sonucu yiiz ve
bolazda gigme), akut generalize eksantemardz pustiilozis (yiiksek ategin eglik ettiSi akut yaygrn
ddkiintiilii igi cerahat dolu kiigiik kabarcrklar), eritema multiform (genelde kendilifinden gegen,
el, yiiz ve ayakta dantele benzer krzankhk olugturan, agrn duyarhhk durumu), Stevens-Johnson
sendromu (ciltte ve gdz gevresinde kan oturmasr, giglik ve krzankhkla seyreden iltihap) ve fatal
sonuglar dahil toksik epidermal nekoliz (deride igi srvr dolu kabarcrklarla seyreden ciddi bir
hastahk- dliimciil sonuglar dahil).

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Eler bunlardan biri gocugunuzda mevcut ise,
gocugunuzun PARACET JLINIOR'a kargr ciddi alerjisi var demektir. Acil trbbi miidahaleye
veya hastaneye yatrnlmasl gerekli olabilir.
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Bu qok ciddi )an etkilerin hepsi oldukqa seyrek gdriiliir.

Agairdakilerden herhangi birini qocu[unuzda farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz
veya size en yakrn hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

- Brong spazmr lSolunum yollarrnrn daralmasrna balh olarak zor nefes alma)
- B6brek hasarlan (Qok su igme, gok idrara grkma, iidem, gece idrara srk grkma, idrar miktannda

azalma)
- Kan pulculu - sayrsrnda azalma (Halsizlik, solukluk, yorgunluk)
- Akyuvar sayrsrnda azalma (Srk enfeksiyonlara-iltihap olugturan mikobik hastahk-yakalanma)
- Kan hiicrelerinde ,"alma (Tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk,

yorgunluk, Srk enfeksiyonlara-iltihap olugturan mikrobik hastahk-yakalanma)
- Ates, igne bagr geklinde krrmrzr morarmalar, biling bulamkhpr, ba; alnsr ve trombositlerin

sayrsrnda azalma belirtilerinin birlikte goruldugu trombositopenik purpura (Kan pulcugu
sayrsrnda azalma ile iligkili deri bulgularr)

- Karacifer bozukluklan. siroz ve fibroz dahil (Yorgunluk, bulantr, pash dil, ciltte sanhk, yi.izde
lekeler)

Bunlann hepsi ciddi )an etkilerdir. Acil rrbbi mtidahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler gok seyrek gdriiliir.

Agalrdakilerden herhangi birini gocufunuzda fark ederseniz, doktorunuza s6yleyiniz:

- Mide bulantrsr, mide rahatsrzhklan
- Kusma

- ishal

- Ba9 ddnmesi

- Uyku hali
- El. f iiz ve a1'akla dantele benzer krzarrkhk olu$turan, agrn duyarhhk (eritema multiforma)

Bunlar PARACET JUNiOR'un hatlf van etkileridir.

Eder bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etV ile kars asrrsaruz
doklorunuzu veya eczaanrzt bilgilendiriniz.

5. PARACET JUNiOR'un saklanmasr
PAMCET JUNiOR'v gocuklann gdremeyecegi, erisemeyecedi yerlerde ve ambalajmda
saHayrntz.

25o C'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklayrnrz. Igrktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullantnz.
,lmbalujduki son kullanma rarihinden sonra PAMCET JUNiOR'u kullanmayrnz.
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Ruhsat Sahibi: Gripin ilag A.g. BUyUkdere Cad. No: 126

Ozsezen ig Merkezi C Blok Kar: I l, Esenrepe/giqli/istanbul
lelefirn: 02ll i56 l9 99

[]aks : 0l ll 156 20 03

i''retim.reri: Atabal ilag Fabrikasr A.$.
Acrbadem K6ftiincU Sokak No: l, Kadrkdy 34718 istanbul
Telefon: 0216 339 69 03

Faks : 0216 340 13 77

Bu kul lanma t al iman ... /... /......' da onaylanmryur.
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