
KULLANMA TAL|MATI

plnOffX f 50 mg/5 mt pediatrik gurup
A$z yoluyta uygulanr.

c EtHn madde: Her 5 ml'de 150 mg parasetamol igerir.
o Yarduna moddeler: Metil paraben, propil paraben, sodyrm sakkarin, sitrik asit

monohidrat, propilen glikol, etil alkol (0/o96), gliserin, PEG 4000, kristal $eker, F.D ve C
Red No: 3, frambuaz esanst likit, distile su

Bu ilacl kullanmaya baglamadan Once Uu
okuyunuz, Cfinkfl sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.
o Bu htllanma talimatmt saHaytruz. Daha sonra tekrar olatmaya ihttyag duyabilirsiniz.

' EEer ilave sorulanntz olursa, liitfm doktoranuza veya eczactntza danrymtz.
o Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
c Bu ilactn kullantmt srrastnda, dolaora vaya hastaneye gittipinizde dohoruntna bu ilacr

lru I I an & ptnr n s 6y I ey i n i z.

o Bu talimatta yazilanlara aryen uyunuz. ilag hakhnda size iinerilen dozun &gmda yfrhsek
vqo dfrgfik doz laillanm$ymtz.

Bu kullanma talimatnda:
1. P1ROFEN nedir ve ne igin kuttanfir?
2. P1ROFEN'i kullonmodan 6nce dih*ot edilmesi gerekenler
3. P1ROFEN nastl kullaniltr?
4. Ola* yon ethiler nelerdir?
5. PiROFEN,in. sahlanmasr
Baghklan yer almaktadr.

U f. PIROFEN nedir ve ne igin kullenrhr?
o Her dlge[inde (:5 ml) 150 mg parasetamol igerir.
o 150 mililitnelik gigelerde sunulmaktadrr.

' o Qocuklarda, hafif ve orta giddetli alplar ile ategin semptomatik (hastah$ tedavi edici' deEil, belirtileri giderici) tedavisinde kullamlr.

2. PtROfEN'i kullanmadan 6nce dikkat editmesi gerekenler
PiROFEN'i agagdaki durumtarda KULLANMAYINIZ
Eler goculunuzun;
o Parasetamol ya da ilacrn igindeki maddelerden birine kargr alerjisi var ise
o $iddetli karaciper yetmezli[i var ise
o $iddetli btibrek yefinezlili var ise
o Parasetamol igeren bagka bir ilag kullanmakta ise
o Viicut a[rrh[r 4 kg'dan diigtikse/erken do[mugsa (37. haftadan iince)
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PiROFEN'i agafirdaki durumlarda niXXlrr,i xUl,L.q,xINIz
Eler gocu[unuz agafrdaki durumlardan herhangi birisine sahipse, doktorunuzu bilgilendiriniz.
o Hafif ve orta giddette karaciler yetmezli[i, bagka bir karaci[er hastah[r ya da karacileri

etkileyen bir enfeksiyonu (iltihap olugtumn mikrobik hastahk) var ise,

o Hafifve orta giddette bdbrek yefinezli[i ya da ba.gka bir Mbrek hastahg var ise,

o Kanszh[r var ise,

o AkciEer hastah[r var ise,

o $eker hastahlr var ise,

o Gilbert Sendromu adr verilen ve sanhkla seyreden bir karaciler rahatsrzh[r var ise,

. AEn kesiciler de dahil olmak iizere bagka ilaglar (6rn. parasetamol) kullanryorsa,
o 3-5 gtndiir bu ilacr kullanmasrna ralmen yeni gikayetleri varsa veya a[nsr ya da ategi

azalmadrysa.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir dtinemde dahi olsa gocu[unuz igin gegerliyse liitfen
doktorunuza danrgm.

Bir seferde ytiksek dozda ya da siirekli olarak giinltik dozda parasetamol kullanrmr karaciper
hasanna sebep olabilir.

CocuEunuza parasetamol igeren bir tir[nti ilk kez veriyorsanru ya da da]ra 6nce verdiyseniz,

ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride krzankhk, ddkiintti veya bir deri reaksiyonu
olugabilir. Bu durumda doktorla irtibata geginiz. ilacr brrakarak alternatif bir tedaviye
gegmeniz gerekir. Boyle bir deri reaksiyonu olugumunda gocu[unuza bu ilacr ya da

parasetamol igeran bagka bir ilacr vermemelisiniz. Bu dunrm, ciddi ve tiltimle sonuglanabilen

cilt reaksiyonlanna neden olabilir.

PiROFEN'in yiyecek ve igecek ile kullanilmasr
PiROFEN'in igerdili parasetamol alkol ile veya alkol igeren bir yiyeceMgecek ile birlikte
ahndr[:nda karacipe,re zarar verebilir.

Besinler PiROFEN'in bagrsaklardan emilim luzmr azaltabilir.

Hamilelik
ilaa htllanmadan 6nce dohorunuza vsya eeactruza dantgma.

PIROFEN'i hamilelik ddneminde yalnrzca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz. Hamilelik
ddneminde uzun siire, 'dol:torunuzun tavsiye etti[i miktardan fazla, ya da bagka ilaglarla

birlikte PIROFEN' i kullanmanz tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz srasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen doktontnuza vqya eczacrnaa

darugmtz.

Emzirme
ilaa kullanmadan 6nce doktontnuza vEla eczacmtza danryrnrz.
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PiROFEN'in igerdili parasetamol anne siitiine az miktarda gegmektedir. Bu zamana kadar
istenmeyen bir etki g<iriilmemig olmasrna ralmen PIROFEN'i emzirme dcineminde yalnrzca
doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

Arag ve makine kullanlml
Bazr hastalarda parasetamol kullammma ba$r olarak bag d6nmesi veya uyku hali gtirfilebilir.
Parasetamol kullanan hastalann uyanrk kalmalanm gerektiren faaliyetler esnasmda dikkatli
olmalan gerekmektedir.

PiROIEN'in igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkmda 6nemli bilgiler
Eler daha dnceden doktonmuz tarafindan goculunuzun bazr gekerlere kargr intoleransr
(dayan*szh[r) oldu!'u sdylenmigse bu trbbi iirtinii goculunuza kullandrrmadan tince
doktorunuzla temasa geginiz.

Bu ttbbi iiriin sakkarin sodyum igerir. Bu durum, kontrollii sodyum diyetinde olan hastalar
igin gtiz dniinde bulundunrlmahdr.
Bu trbbi tirtin az miktarda -her dozda 100 mg'dan daha az- etanol (alkol) igerir.

Di[er ilaglar ile birlikte kullanlm
Bazr ilaglar ile birlikte kultamldrlrnda PiROFEN'in ya da kullamlan diler ilacrn etkisi
de[igebilir. Qoculunuz aga[rdaki ilaglan kullanryorsa ltitfen doktorunuza bildiriniz:

o Mide bogalmasrnda gecikme yaratan ilaglar (Om: Propantel)
o Mide bogalmasrnr hrzlandrran ilaglar (Orn: Metoklopramid)
o KaraciEer enzimlerini uyaran ilaglar (Orn: Bazr uyku ilaglan, sara hastah$nda kutlamlan

baa ilaglar gibi)
o Antibiyotik olarak kullanrlan kloramfenikol
o Kan sulandrncr ilaglar (6rn: Varfarin ve kumarin tiirevleri)
o Zidovudin (AIDS hastalannda kullamlan bir antiviral ilag)
o DiEer aln kesici ilaglar

E$er goca$unuz regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa gu anda htllaruyorsa ve)ra son
zamanlarda hrllandrysa liitfen doktontntna vq,a eczactnaa bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. PIROFEN nasrl kullanftr?
Uygun kullamm ve dozluygulama ukh$ igin talimatlar:
Doktorunuz aW bir tavsiyede bulunmadrkga;

Ay Doz (ml) Doz (Olgek) Kullanrm
6-24 ay 2.5-3.75 ml % -% 6l9ek 6 saatte bir
24 ya1 5ml l6l9ek 6 saatte bir
4-8 >oS 7.5 ml l%5l9ek 6 saatte bir
8-10 yag l0 ml 2 tilgek 6 saatte bir
10-12 yaq 13.75 ml 2%6l9ek 6 saatte bir
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Uygulama yolu ve metodu:

Qocupunuza PIROFEN'i, bir bardak suya, stite veya meyve suyuna kangtrrarak da
igirebilirsiniz.

Doktonrnuz, gocu[unuzun pinOfpN ile tedavisinin ne kadar siirece$ni size bildirecektir.

A[n stiresi 5 giinii agarsa yada ateg 3 giinden fazla siireme, artarsa velveya bagka belirtiler
ortaya grkarsa doktontnuza ya da eczactntzadamgmadan tedaviye devam etmeyiniz.

Ozet kuttanrm durumlan:
Karaciler yetmedi$: $iddetli karaci[er yetmezlili olan gocuklarda kullanmayrmz.

E$er PiROfnN'in etdsinin gok giiglii veya zaytf oldu$una dair bir izleniminiz var ise
doktontnuz vqyo eczactnrz ile konusunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazta PiROtr'EN kullandrysanrz:

Qoculunuza gerekenden fazla PIROFEN vermeniz halinde solgunluk, igtahsrzhk, bulanil,
kusma gibi erken belirtiler ortaya grkabilir. Bu belirtilerin gdriilmesi halinde mutlaka
doktorunuza bagvurunuz.

Akut (krsa siirede) ytiksek dozda ahndr[rnda karaci[er hasanna yol agabilir. Parasetamol agm
dozu hemen tedavi edilmelidir.

PiROFEN'den gocu$unuza htllanmos, gerekenden fazlasmt verdiyseniz, bir dohor veya
eczaa ile konugunuz.

PiROFEN'i kullanmayr unutursanz:
Unutulan dozlan dengelemek igin goca$unwa gtft doz pinoftN vermqiniz.

4. Olas yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi PiROFEN'in igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Aga$dakilerden biri olursa, PIROFEN'i kullanmayr durdurun ye DERIIAL
doktorunuza bildirin veya size en yalm hastanenin acil b6lfimflne bagvurunuzs

- Alerjik reaksiyonlar

- Ellq ayaklar, bilekler, yfiz ve dudaklann gigmesi ya da tizellikle airz veya bo[azrn
yutmayl ve nefes almay zorlagtrracak gekilde gigmesi (anaflaktik gok)

- Deride igi srvr dolu kabarcrklar (Toksik epidermal nekroliz)

- Deride drikiintiiler

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. E[er bunlardan biri gocupunuzda mevcut ise,
goculunuzun PIROFEN'e karyr ciddi alerjisi var demektir. Acil trbbi miidahaleye veya
hastaneye yatrnlmasr gerekli olabilir.
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Bu gok ciddi yan e&ilerin hepsi oldukga seyrek g<irtiliir.

Aga[dakilerden herhangi birini gocu[unuzda farkederseniz, hemen doktorunuza
bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acit bdtiimflne bagvurunwz:
- Brong spazml (Solunum yollanmn daralmasma balh olarak zornefes alma)
- Bdbrek hasarlan (Qok su igme, gok idrara grkma, 6dem, gece idrara srk grkma, idrar

miktannda azalma)

- Kan pulculu- sayrsmda azalma (Halsizlik, solukluk, yorgunluk)

- Akyuvar saytsrnda azalma (Srk enfeksiyonlara -iltihap olugturan mikrobik hastalk-
yakalanma)

- Kan hiicrelerinde azalma (Tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk,
yorgunluk, Srk enfeksiyonlara -iltihap olugturan mikrobik hastafuk- yakalanma)

- Ateg, i[ne bagr geklinde lormzt morarmalar, biling bulamkh[r, bag alpsr ve trombositlerin
saytsrnda azalma belirtilerinin birlikte giirtildti[ti trombositopenik purpura (Kan pulcu[u
saysmda azalma ile iligkili deri bulgulan)

- Karaci[er bozukluklan, siroz ve fibroz dahil (Yorgunluk, bulantr, pash dil, ciltte san1k,
yuzde lekeler)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi mtidahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler gok seyrek gtiriiliir.

Agafdakilerden herhangi birini gocu[unuzda fark ederseniz, doktorunuza s6yleyiniz:
- Mide bulantrsr, mide rahatsrzhklan

- Kusma

- ishal

- Bag ddnmesi

- Uyku hali

- El, ytiz ve ayakta dantele benzerkrzankhk olugturan, agrn duyarhhk (eritema multiforma)
Bunlar PiROFEN'in hafif yan etkileridir.

Efier bu htllanma talimaAnda bahsi geQmeyen herhangi bir yan aki ile kargilagrsana
doktorunuzu vsya eczactrun bilgilendiriniz.

5. PIROFEN'in saklanmasr
PiROFEN' i gocuklann gdremeyece{i, erigemeyecefr yerlerde ve ambalajtnda saklaymtz.

25oc'nin altrndaki oda srcakh[rnda rgrktan ve nemden koruyarak saklaynrz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnlz
Ambalajdaki son laillanma taihinden sonra piRoFEN,i laillanmayntz.
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Ruhsat Sahibi:
DEVA HOLDING A.$.
Halkah Merkez Mah. Basrn Ekspres Cad.
No: I 34303 Kiigiikgekmece/isTANBul
Tel:0 2126929292
Fax: 0 212 697 00 24

imol Yeri:
DEVA HOLDING A.$.
Organize Sanay B6lgesi Atattirk Matr.
Atatiirk Cad. No:32 Karaa[a9-Qerkezk6y/TEKiRDAG

Bu htl lanma taliman .../.../...... tarihinde onaylanmrytr.
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