
KULLANMA TALiMATI

isuRAMiN@ coLD Likit Kapsiit

A[z yolu ile kullanrhr.

Etkin madde: Her kapsiil; ibuprofen 200 mg, psddoefedrin hidrokloriir 30 mg, klorfeniramin
maleat 2 mg igerir.

Yardrmct maddeler:24 mg potasyum hidroksit ve aynca polisorbat 80, mrsrrdzti ya!r, metakrilik
asit-etil akrilat kopolimer (l:l) dispersiyonu (% 30), jelatin, patent blue V (E131), giin batrmr
sarrsr (El l0), tartrazin (E 102), titanyum dioksit (E l7l ), ponso 4R (E124).

Bu Kullanma Talimatmda:
TinanlttiWto *ai, ve ne igin kuttan r?
Z- inan qAiff COLD'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3- iBURAMiIf CDLD nas kutlan r?
4- Olat yan etkileri nelerdir?
s- inunqvlitf CoLD'un saklanmosr

Baqhklarl yer almaktadlr.

t - inAn qAitf COLD nedir ve ne igin kullanrhr?
iBtlRAIrANo COLD, pilfer-proof HDPE kapakh, desikant kapsiil igeren HDPE gigede 24 kapsiil
olarak pazarlanmaktadrr. Bir kapsiil; ibuprofen 200 mg, ps6doefedrin hidroklortir 30 mg ve
klorfeniramin maleat 2 mg igerir.

Klorfeniramin viicutta dolal histamini azaltan antihistaminik bir ajandrr. Histamin hapqrrrk,
kagrntr, gcizlerde sulanma ve bumun akrntrsrna neden olur. ibuprofen non steroid antiinflamatuar
ilag gmbundandrr. ibuprofen viicutta aEn ve inflamasyona sebep olan hormonlan azaltrr.
Ps6doefedrin nazal pasajlardaki kan damarlannr biizen dekonjestan bir maddedir. Genigleyen kan
damarlarr burun trkanrkhlrna sebep olur.

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan iince bu KULLAI\MA TALiMATINI dikkatlice okuyunuz.
Qiinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
c Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra tektar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
o EEer ilave sorularmtz olursa, liitfen dohoruruza veya eczacmtza danryma.
o Bu ilaq kisisel olarak sizin igin regete edilmiStir, baskalanna vermeyiniz.
. Bu ilacm kullantmr srasmda doktora veya hastaneye gifiiEinizde dohorunuza bu ilact

ku I landt [mr z sdyle y iniz.
o Bu talimatta yaz anlara aynen ryunuz. ilag hakhnda size \nerilen dozun drsmda yiiksek veya

d S kdoz
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iBURAMiN COLD likit kapsiil;

Soluk algrnhfr, grip, siniizit ve diler iist solunum yolu enfeksiyonlarr ile birlikte gdriilen ateS,

burun akmtrsr ve burun trkanrkllgl igeren semptomlarrn giderilmesinde kullanrlrr.

2 - iBURAIvIiN' COLD'u kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler:
isURAMiNo COLD'u a9afrdaki durumlarda KULLANMAYIMZ

Ka rdiyovaskiiler (KV) risk
- NSAii'ler dliimciil olabilecek KV trombotik olaylar, miyokard infarkttisii ve inme riskinde
artrga neden olabilir. Bu risk kullanrm siiresine ballr olarak artabilir. KV hastahlr olan veya
KV hastahk risk fakt6rlerini tagryan hastalarda risk daha yiiksek olabilir.

- iBURAMiN koroner arter by-pass cerrahisi <incesi alrr tedavisinde kontrendikedir.

Gastrointestinal (GI) riskler
NSAii'ler kanama, iilserasyon, mide veya balrrsak perforasyonu gibi dliimciil olabilecek
ciddi GI advers etkilere yol agarlar. Bu advers olaylar herhangi bir zamanda,dnceden
uyancr bir semptom vererek veya vermeksizin ortaya grkabilirler. Yaglr hastalarda ciddi GI
etkiler bakrmrndan daha yiiksek risk tagrmaktadrrlar.

Eger;
. ibuprofen, psddoefedrin, klorfeniramin, ilacrn difer bilegenlerine veya diler adrenerjik

ilaglara kargr alerjiniz varsa,
o HamileliEin son iig ayrnda,
o giddetli karaciler hastahlrnrz varsa,
o $iddetli bdbrek yetmezlitiniz varsa,
. 12 ya$rn altlndaki gocuklarda,
o Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastahlrnrz varsa,
o Monoaminooksidaz inhibitiirleri adr verilen ilaqlardan kullanryorsanrz veya bu ilaglarla

g<irdii[iiniiz tedavinin kesilmesini takiben heniiz 2 hafta gegmediyse,
. Daha dnceden ibuprofen, aspirin ve diler NSAii'lere karf r, astrm, burun iltihabr (rinit)

veya kurde$en (tirtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gdsterdiyseniz,
\- . Sdzii edilen bu ilaglar nedeniyle daha 6,nce mide-ba[rrsak kanamasr veya delinmesi

gegirdiyseniz.
o Tekrarlayan mide-onikiparmak balrrsalr iilserleri, iltihabi balrrsak hastahklan (iilseratif

kolit, Crohn hastahfr), mide-balrrsak kanamasr gibi hastahklarrnz varsa ya da daha 6nce
tekarlayan bir qekilde gegirdiyseniz,

o giddetli kalp yetmezlifiiniz varsa
. ibuprofen kullanrrken mide-balrrsak kanamasl veya yarasl (iilserasyon) olugur ise,
o Kanamaya elilim artmrg ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),
. Baska bir sempatomimetik ilag (dekonjestan, igtah bastrrrcr ilag ya da amfetamin benzeri

ilag) veya beta-blokiir ilag kullanryorsanrz,
o Aynca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlanndaki trkanrkhlrn diizeltilmesi

ameliyatr) 6ncesi veya sonrasr ddnemde iBURAMiN COLD
kullanr Imamalr drr.
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inuftAuiX@ COLD'u agalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLAIIINIZ
Eter;

o Yiiksek tansiyon ve kalp hastahlrnrz varsa,
o Diyabet hastasr iseniz,
. Fazla gah$an tiroidiniz varsa,
o Gd,z tansiyonunun artmasl (glokom) durumunda,
o Feokromositoma olan hastalarda (biibrekiistii bezlerinde olugan bir tiimtir olup, adrenalin

miktarrnda artrga sebep olabilmektedir.)
. Kalp ritim bozuklulunuz viusa,
o Prostat biiytimeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozuklulunuz varsa,
. Daha 6,nce size uzamrg QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozuklulu ve ani dliimlere yol

agabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanrsr (yagamr tehdit eden diizensiz kalp ritrni)
konduysa veya bu hastahklann sizde oldulundan giipheleniliyorsa,

. EEer bu ilaglarr kullanryorsanz: bazr antidepresanlar, giiz veya balrrsak bozukluklannrn
tedavisinde kullanrlan atropin, alfa ve beta blokiirler igerebilen yiiksek tansiyon ilaglarr,
kan toplanmasr ve astlm tedavisinde kullanrlan ilaglar, igtah baskrlayrcrlar, duygu durum
bozukluklarr tedavisinde kullanrlan moklobemid, migren tedavisinde kullanrlan ergotamin
veya metiserjit, do[um srrasrnda rahim kasrlmalanna yardrmcr olan oksitosin,

o AErz yolu ile kullanrlan kortikosteroidler, antikoagiilanlar (varfarin),
o Seyrek olarak ps6doefedrin dahil olmak iizere sempatik sistemi uyaran ilaglarla beynin

arka bdliimiinde iyilegebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri ddniiglti ensefalopati
(PRES)) ve beyin damarlannda iyilegebilen daralma (geri ddniiglii serebral
vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) bildirilmigtir. Bildirilen semptomlar ani baglangrgh
giddetli bag a[nsr, bulantr, kusma ve gdrme bozukluludur. Olgularrn gogu uygun tedavi ile
birkag giinde diizelmiqtir. PRES/RCVS belirti ve semptomlan geligmesi halinde
ps6doefedrin hemen kesilmelidir.

. 60 ya$ iizerindeyseniz,

. 5 giinden daha fazla kullanmayrnrz.
o AsIm hastasr iseniz, veya daha dnce astrm gegirdiyseniz; bronglarda spazma yol agabilir,
. Onceden mide-onikiparmak balrrsalr iilseri veya bagka mide-ba[rrsak hastahklan

gegirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme g6riilebilir,
o B6brek hastahlrnz varsa; b6,brek fonksiyonlannrn izlenmesi gerekebilir. ibuprofen ve

benzeri NSAI ilaglan uzun siire kullanan kigilerde btibrek iglevlerinin bozulma riski, kalp
yetmezliii ve karaciler bozuklulu olanlarda, idrar soktiiriicii (diiiretik) ve ADE inhibitdrti
srnrfr tansiyon ilacr alanlarda ve yaghlarda yiikselmektedir,

o KaraciEer hastahlrnz varsa,
. Kalp hastalrtrnrz varsa ya da tansiyonu (kan basrncr) yiiksek ise; viicudun gegitli

b6liimlerinde su tutulmasl ve bunun sonucunda qiqmeler (6dem) gdriilebilir,
o ibuprofen ve benzeri ilaglar, dzellikle yiiksek dozlarda ve uzun siireyle kullanrldrklannda,

kalp kizi (miyokard enfarktiisii) veya inme (felg) riskinde kiigilk bir artrg ile iligkili
bulunmugtur. Kalp veya damar hastahklan olan, daha 6nce inme gegirmig olan veya bu
gibi durumlar igin risk tagryanlarda (yiiksek tansiyon, yiiksek kolesterol veya qeker
hastahgr olanlar ya da sigara igenlerde) tedavi doktor veya eczacr ile giirtigiilmelidir.

o ibuprofen ve benzeri NSAi ilaglar uzun s0reli (stirepen) kullanrldrlrnda, dnceden bu tiirlii
bir hastahk gegirmemig olsanrz bile, mide-batrrsak kanahnda iilserler, kanama ve delinme
olugabilmektedir. Bu ttirlii istenmeyen etkilerin ortaya grkma riski, daha iince b6yle bir
hastahk gegirmig olanlarda, yagh kigilerde, yiiksek ilag dozlannda ve tedavi siiresi
uzadrkga artmaktadrr.
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o Viicudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, giiriimeler ortaya grkarsa, doktora baqvurunuz,
o U$time, titreme ve ateqin birdenbire yiikselmesi, halsizlik, bag alrrsr ve kusma, ya da

ensesinde katrhk hissi ortaya grkarsa hemen doktora bagvurunuz; bir tiir beyin zarr iltihabr
(aseptik menenj it) belirtileri olabilir.

o Haliisinasyonlar, huzursuzluk, uyku diizensizlili ortaya grkarsa ilag almayr brrakrnrz.
. Epilepsi (sara) hastahlrnrz varsa,
o Cildinizde krzarrkhk, ddkiintiiler belirirse, hemen doktora bagvurmahsrnz.

Eler daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kargr intoleransrnrz olduf,u sdylenmigse
bu trbbi 0riinii almadan d,nce doktorunuzla temasa geginiz.

Di[er NSAI ilaglar ile oldulu gibi, iBURAMN COLD enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

Hastahlrnrzrn belirtilerinin rahatlamasrnda etkili olan en diiqiik dozun, en krsa siireyle
kullanrlmasr, ilacrn istenmeyen etki olasrh!rnr en aza indirecektir

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

iSURAMiNo COLD' un yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr:
IBURAMIN' COLD alrrken alkol almayrnrz. Eler giinde ii9 kadehten fazla alkol ahyorsanz
ibuprofen mide kanamasr riskini arttrrabilir. Portakal sulu ve kola ile birlikte kullanmaynrz.
iS0RAI\,In{o COLD'u bu besinlerden en az bir saat 6nce yada iki saat sonra ahnz.

Hamilelik:
. ilaa kullanmadan dnce doldorunuza veya eczacmtza danrytntz.
Hamilelikte, 6zellikle hamilelilin son iig ayrnda IBURAMiN COLD kullanrlmasr bebek igin
zararh olabilir. Doktorunuz dnermedikge bu ilacr kullanmayrnrz.

o Tedaviniz srastnda hamile oldu$unuzufark ederseniz hemen dodorunuza dantsma.

Emzirme:
. ilaa kullanmadan 6nce doktorunuzo veya eczactntza daruSma.
iSURAIvIiNo COLD anne siitiine geger bu emzirilen bebek igin zararh olabilir. Eler bebefinizi
anne siitii ile besliyorsanrz doktorunuza danrgmadan bu ilacr kullanmayrnrz.

Arag ve makine kullanrmr
igURAN4iNo COLD sizin diigiince veya reaksiyonlarrnrza zarar verebilecek yan etkilere sebep
olabilir. Eter arag kullanryorsantz veya uyanrk kalmanrzr gerektirecek herhangi bir gey

yapryorsanrz dikkatli olmanrz gerekir.

iSURAMiX COLD'un igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkmda 6nemli bilgiler.
Bu trbbi iiriin her bir kapsiilde yaklagrk 17 mg potasyum ihtiva eder. Bu durum, bdbrek
fonksiyonlarrnda azalma olan hastalar ya da kontrollii potasyum diyetinde olan hastalar igin gdz
iiniinde bulundurulmahdrr.

IBURAMiN COLD likit kapsiil, gun batrmr sansr (Ell0), Ponso 4R (E124) ve rartrazin (E102)
igermektedir. Dolayrsryla alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu alerjik reaksiyonlar aspirine
alerjik olan kigilerde daha yaygrndrr.
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Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr
Bazr hastalarda etkilegimler bildirildili i9in, IBURAMIN COLD tedavisinde iken, agafrdaki
ilaglardan herhangi birini kullanryorsanrz dikkatli olmahsrnz:

o Aminoglikozit srnrfr antibiyotikler (iim. gentamisin, kanamisin, sreptomisin);
o Yiiksek tansiyon ilaglarr;
o ADE inhibititrleri,beta-blokerlerve ditiretikler
. Kolestiramin'
o Siilfoniliire:
o Mifepriston:
. CYPlC9 inhibitt rleri (Karacifierde ilaglann etkisiz hale getirilmesinde g6rev yapan

proteinleri durduran ilag gnrbu);
. Kan prhtrlagmasrnr engelleyen ilaglar (dm. varfarin);
o Prhtrla;mayt saglayan kan pulcuklannrn faaliyetini engelleyen ilaglar (antitrombosit ajanlar,

6m. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon igin kullanrlan selektif serotonin geri-alrm
\- inhibititrleri(6m.,fluoksetin,fluvoksamin,paroksetin,sertralin);

o Aspirin;
o Ginkgo biloba bitkisel tiziitii;
o idrar siiktiiriiciiler (i!m., furosemid);
. Kalp yetmezliiinde kullanrlan kalp glikozidleri (iim., digoksin, digitoksin);
. Kaptopril ile birlikte kullanrmrnda dikkatli olunmahdrr.
o Kinolon srnrfi antibiyotikler (iim., siprofloksasin); n6bet (konviilsiyon)
o DiEer alrr kesiciler (COX-2 inhibititrleri dahil diier NSAii'ler; 6m., aspirin, naproksen,

selekoksib, nimesiilid);
e Kortizon gnrbu ilaglar;
o Lit),um tuzlarr (ruhsal hastahklarda kullanrlrr) ve metotreksat (romatizmal eklem

hastahklarrnda ve bazr kanser tiirlerinde kullanrlan bir ilag);
o Mifepriston (diisiik ilacD;
o Siklosporin;
o Takolimus;
o Tiklopidin

r . Zidovudin:\- o Klasik antihistaminikler (sedatif [yatrgtrrrcr, sakinlegtirici] etkili)
o Fenitoin igeren epilepsi ilaglanyla, anksiyete (kaygr, endige) tedavisinde veya uyku

diizenleyici ilaglarla;
o Burun trkanrkhfrnr giderici ilaglar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsrzhklarrn

tedavisinde kullanrlrr), iqtah kesici ilaglar ve bazr sinir sistemi uyancr ilaglar veya MAOI"ler
(psikiyatrik rahatszhklarrn tedavisinde kullanrlrr), bretilyum, betanidin, guanitidin,
debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaglar gibi tansiyonu diiqiiren ilaglar

o Moklobemid
. Kardiyakglikozidlerle(kalpyetmezlilindekullanrlrr)
. Ergot alkaloidler (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanrlrr)
o DoEumu kolaylaqtrrmak igin kullanrlan oksitosin
o Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanrlr)

Eier regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact Su anda kullanryorsana veya son zamanlarda
kullandrysantz liitfen doloorunuza veya eczactntza bunlar hokhnda bilgi veriniz.
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3 - iBURAMiNt CoLD nasrl kuttanrlrr?
Uygun kullanrm ve doz / uygulama srkhtr igin talimatlar:
Bu ilag tam olarak kullanma talimatrnda tarif edildili gibi veya doktorunuzun dnerdili gekilde
kullanrlmahdrr.

Yetigkin, yagh ve l2 yagrn iistiindekiler igin en fazla 5 giin kullanrlmahdrr.

Her4 veya 6 saatte I veya 2 kapsiil,24 saatte maksimum 6 kapsiil kullanrlrr.

Bu ilacr daha fazla miktarlarda veya tavsiye edilenden daha uzun siirede kullanmayrnrz. Genellikle
bu ilag sizin hastahk belirtileriniz kayboluncaya kadar krsa bir stire igin kullanrlrr. ibuprofenin
agrn dozda ahnmasr mide ve balrrsaklannrza zarar verebilir. ibuprofenin yetitkinler igin
maksimum dozu 800 mg; giinliik maksimum dozu 3200 mg'drr. Siz afnnzr, ateginizi veya so$uk
algrnhprnrzr tedavi edebilecek en kiigiik aoz iSURAI\4IN@ COLD likit kapsiitti kullanrn. Eler
ateginiz iig giinden daha fazla devam ettiyse veya ilacr 5 giin kullandr[rnz halde gikayetleriniz
gegmediyse ya da yeni hastahk belirtileri olugtuysa doktorunuza mutlaka haber veriniz. $ayet
herhangi bir cerrahi operasyon gegirecekseniz ve bu ilacr birkag giin ilnce kullandrysanrz
operasyonun baglangrcrnda doklorunuza haber veriniz. Bu ilacr kullanrrken allerji deri testlerinde
beklenmeyen sonuglar gdriilebilir. Bu ilacr nem ve srcaktan uzakta oda srcakhlrnda saklayrnrz.

Uygulama yolu ve metodu:
IBURAMIN@ COLD likit kapsiil sadece alrzdan kullanrm igindir.

Deligik yag gruplarr:
Qocuklarda kullanlm:
l2 yag altr gocuklarda kullanrlmamahdrr.

Yag arda Kullanrm:
igUReUiNo COLD. 60 yag iizeri hastalarda mide kanamasr riskini arttrrabilir.

6zet kullanrm durumlarl
86brek /KaraciIer yetmezliIi:
iBURAMN@ COLD'u giddetli kibrek ve karaciler yetmezli[i durumunda kullanmayrnz.

Eger iBURAMiNo COLD'r, etkisinin iok giigtii veya zaytf oldu$una doir bir izleniminiz var ise

dohorunuz veya eczactruz ile konusunuz.

Kullanmanz gerekenden faaa inunanvrino cor,o kullandrysanz:
IBURAMN'COLD'dan kuttanmaruz gerekznden fazlasmt kullanmrssanz bir doHor ve)/o eczact

ile lanuSunuz.

Agrn doz: Akut doz aqrmr santral sinir sistemi stimiilasyonu ve deligken kardiyovaskiiler etkilerin
klinik bulgulannr olugturabilir. Pressdr aminler, psddoefedrin HCI varhlrnda 9ok dikkatli
kullanrlmahdrr. Stimiilasyon bulgulan olan hastalar konservatif olarak tedavi edilmelidir.

irunxraixo colD'u kullanmayr unutursanE:
(Jnutulan dozlan dengelemek igin gift doz almayrntz. Daha sonraki normal altm saatine Siire
dnerilen dozu yeniden almaya devam ediniz.
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ifUUUiXo COLD ile tedavi sonlandrnldrfrnda oluqabilecek etkiler:
Bulunmamaktadrr.

4 - Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilagtar gibi, ISURAIvIIN@ COLD'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.

Aqafrdakilerden biri olursa, iSURAMiX@ COLD'u kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz.

o Nefes darhfir; yiizde, dudaklarda, gdz kapaklannda, dilde ve bofiazda qiqme; deride qiddetli
kaqtntt ve dtiki.intii; tansiyon dilgmesine baih garprntr ve ba; d6,nmesi varsa (Aqrr
duyarhhk - Alerj i)

. Hrnltrh ya da zor nefes alma (astrm n6beti),
o Kan basrncrnda yiikselme (hipertansiyon),
o Kalp atrglarrnda dtzensizlik, garptntl, gogiis aEnsl,

1. o $iddetli kann agnsr (mide iilseri veya pankreatit)
o Gdzlerde ve deride sarrhk (karaciper iglev bozuklufu),
o Drfkrda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanamasr),
o Deride morluklar, burun ve dig eti kanamasl, enfeksiyon hastalklarrna yakalanma srkhlr

artmr$sa, solukluk ve halsizlik (kemik ili[i baskrlanmasr),
o Ciltte, alrzda, gtizlerde, cinsel organ gevresinde; cilt soyulmasr, gigmesi, kabarcrklarr ve

ateg ile seyreden hastalk (eritema multiforme),
o Deri igi stvt dolu kabarcrklarla deri soyulmalan ve doku kaybr ile seyreden ciddi bir

hastahk (toksik epidermal nekroliz),
o Kaslarda ani giig kaybr, his kaybr, g6rme bozukluklarr (inme),
o $iddetli bag alrrsr, ense sertliEi, bulantr, kusma ve biling bulanrkhlr (aseptik menenjit)
. Gergekte olmayan geyleri gdrme ve duyma hali varsa (varsanr - haliisinasyon)

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin iBUneUiN COLD'u karqr ciddi alerjiniz var
demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrrrlmanza gerek olabilir.

t- Olasr yan etkiler agairdaki srkhk derecesine grire listelenmiqtir:

Qok yaygrn: l0 hastanrn en az I inde gdriilebilir.
Yaygrn: l0 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gdriilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az, fakat 1000 hastanrn birinden fazla gdriilebilir.
Seyrek: 1.000 hastanrn birinden az gdriilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastanrn birinden az giiriilebilir.
Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Aqaildakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en
yakrn hastanenin acil biiliimiine bapvurunuz:

Yaygrn:
. Sinirlilik,uykusuzluk
o Sersemlik, baq afrrsr ve baq d6nmesi
o Bulanrk grirme
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o Sindirim bozukluiu (dispepsi),
. ishal (diyare)
o Bulanfi, kusma, kann alrrsr,
o Mide ve balrsakta agrrr gaz (flatulans),
o Kabrzhk(konstipasyon)
o Mide ba$trsak kanamasr
. Kanamaya baf,h katran renkli, kiitii kokulu drgkr (melena)
o Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
o Diikiintii

Yaygrn olmayan:
o Giirme bozukluEu
. Oniki parmak balrrsairnda meydana gelen yara (duodenal iilser)
o Mide iilseri (gastrik iilser)
o Midenin i9 yiiziindeki zarrn iltihaplanmasr (gastrit)
o Kiigiik yaralarla belirgin atrz iltihabr (oral iilserassyon)
. Sartltk

\- . KaraciEer iltihabr (hepatit)
o KaraciEer fonksiyon bozuklutu
. Tela$ hali, huzursuzluk,
o KaraciEer fonksiyon bozuklulu
. UYU$ma (Parestezi)
o Duyma bozuklufiu (duymada azalma, artma)
. Rinit (nezle,grip)
o Yorgunluk
. Astlm, astrmda airrlagma, bronkospazm ya da srkrnuh soluk ahp verme (dispne) gibi

solunum yolu reaksiyonlarr,
o Kurde$en (iirtiker)
. Kaf rntr (pruritus)
o Deri ve mukozalardaki kiigtik kanamalar (purpura)
o Yiiz ve boEazda qiqmeye (iidem) neden olan agrn duyarhhk (anjiyo6dem)
. Ilrgaduyarhhk(fotosensitivite)
. AErrh idrar yapma

\- o Erkek hastalarda idrar yapmada zorluk (iiriner retensiyon)
o Bdbrek yetmezlili (ayak bileklerinde 9i9me gibi)

Seyrek:
o Beyaz kan hiicreleri (lirkosit) sayrsrnda azalma (l6kopeni)
o Trombosit-kan prhtrlagmasrna aracrhk eden hiicrelerin sayrsrnda azalma (trombositopeni)
o Ani geli$ebilen beyaz kan hiicrelerinin sayrsrnda agrn azalma (agraniilositoz)
o Kan hiicreleri sayrsrnda ciddi azalma (aplastik anemi)
o Hemolitik anemi (bir tiir kansrzhk)
. Kandaki niitrofillerin saylslnrn agtn derecede azalmast (ndtropeni)
o Kulak grnlamasr (tinnitus)
. Olmayan geyleri g6rme, hissetme veya duyma (haliisinasyon)
. i9 kulak rahatsrzhlmdan kaynaklanan ba$ ddnmesi (vertigo)
o Beyin zarr iltihabr (ense sertlifi, bag agrsr, bulantt, kusma, ateg, rgrla dayanrksrzhk ya da

oryantasyon (yer, zaman, mekan algrst) kaybr) ( (aseptik menenjit)
. Yaygrn, giddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi)
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. Hezeyan
o Kalp atrgrnda artrg (tagikardi)
o Ytiksek kan basrncr (hipertansiyon)
. Kalp ritminde bozukluk
. G6z sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit)
o Uykululuk hali (somnolans)
o Zehirli bir madde nedeniyle gdz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik ndropati)
o AErz kuruluEu
o Mide, balrrsakta delinme (gastrointestinal perforasyon)
o KaraciEerde hasar
. 6dem
o Alerji sonucu ciltte gdriilen diikiint0ler (alerjik dermatit)

Qok seyrek:
. Pankreas iltihabr (pankreatit)

Karaciler yetmezli!itt-' o Stevens-Johnson sendromu dahil biill6z deri iltihabr,
o AErzda ve viicudun difer alanlannda su toplamasr geklinde veya farkh bnyiikluklerde

krrmrzr d6k0ntiilerle seyreden hastahk (eritema multiforme)
o Deride i9i srvr dolu kabarcrklarla, deri soyulmalarr ve doku kaybr ile seyreden ciddi bir

hastahk (toksik epidermal nekroliz)
. Kalp a(erlerinin bir kan prhtrsr ile ttkanmasr

Bilinmiyor (Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor):
o Allerjik reaksiyon ve anjiyoddem
. Uyarrlabilirlik artrgr ve anksiyete (kaygr, endige)

' i$tahsrzhk
o Kahn balrrsak iltihabr (kolit) ve Crohn hastahlrnrn alevlenmesi
o Hemolitik anemi (bir tiir kanszhk)
o Kan bozukluEu (diskazi)
o Balgamda koyulagma

.. IBURAMIN COLD gibi ilaglar, kalp krizi (miyokard enfarktiisii) veya inme riskinde kiigiik biriE 
artrga neden olabilir.
Seyrek olarak IBURAMiN COLD ile kan bozukluklan ve bdbrek problemleri olugabilir.
Bunlann hepsi ciddi yan e&ilerdir. Acil trbbi mtidahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler gok seyrek gdrtiliir.

E$er bu kullanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS agrsanz
doktorunuzu veya e czac truzt bilgilendiriniz.

5 - iBURAMiNo colD'un saklanmasr
igURAt\4iN@ COLD 'u gocuHann gdremeyecefi, erisemeyece[i yerlerde ve ambalajmda
saklaytruz.

25oC'nin altrndaki oda srcakh[rnda saklayrnrz.
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Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanrnrz.
Etiketin veya ambalajm iizerinde belirtilen son kullanma tarihinden drce iBURAMIN. COLD,,
kullanmtz.

Eler tiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz iBURAMiNo COLD,u
kullanmayrnrz.

Ruhsat Sahibi:
Berko ilag ve Kimya San. A.g.
Yeniqehir Mah. Ozgiir Sok. No: l6 Atagehir/istanbul
0216 456 65 70 (Pbx)
0216 456 65 79 (Faks)
info@berko.com.tr

Uretim Yeri:

. Berko ilag ve Kimya San. A.g.
\, Adil Mah. Beykoz Cad. Tanrdrk Sok. No: I Sultanbeyli/ istanbul

0 2t6 592 33 00
0 2t6 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatr tarihinde onaylanmr$trr.
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