FENİDİN EKSPEKTORAN ŞURUP

®

ÖKSÜRÜK ŞURUBU

KULLANIM KILAVUZU
FORMÜL: 5 ml ( 1 ölçek ) de
Difenhidramin Hidroklorür
Amonyum Klorür
Sodyum Sitrat
Menthol
Nipasol , Nipajin , Alkol.
Boyar Madde : Ponceau 4 R
Tatlandırıcı : Maltitol Şurup , Sodyum Sakarin.

14 mg
135 mg
57 mg
1.1 mg

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Fenidin ekspektoran şurup , bileşiminde bulunan difenhidramin hidroklorür antihistaminik tesirli olup Sedatif
(yatıştırıcı) tesirleri de vardır. Bu sebeple öksürük sedatifi olarakta kullanılır. Amonyum klorür ise ekspektorandır.
Dolayısı ile solunum sistemindeki mukoz ifrazının yumuşatılıp çıkarılmasını sağlar.
ENDİKASYONLARI :
Fenidin ekspektoran soğuk algınlığından ileri gelen öksürüklerin tedavisinde kullanılır.Burun tıkanıklığını , göz
yaşarmasını , aksırmayı önler. Alerjik nedenli öksürüklerde yararlıdır.
KONTRENDİKASYONLARI :
Difenhidramin hidroklorür veya preparatın bileşiminde bulunan diğer maddelere aşırı duyarlı kişilerde , monoamino oksidaz inhibitörü ilaç alanlarda , dar açılı glokomda , astım nöbetlerinde , prostat hipertrofisi vakalarında ,
prematüre ve yeni doğmuş çocuklarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
Araba kullananlar , yüksek , tehlikeli yerlerde ve dikkat gerektiren işlerde çalışanlar ilacın refleks kaybına nenden
olduğunu düşünerek kullanmamalıdır.Alkol , hipnotik ve trankilizanlarla beraber kullanıldığında depresyon
etkisinin şiddetleneceği unutulmamalıdır.
Hamilelerde ve süt veren annelerde kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Bu ürünü kullanırken Difenhidramin içeren başka ilaçları (dahilen veya haricen) kullanmayınız.
2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Uyku hali , ağız , boğaz , burun kuruluğu görülebilir. Bazen deri döküntüleri , iştahsızlık , hipotansiyon , idrar
retansiyonu , baş ağrısı , palpitasyon görülebilir. Özellikle çocuklarda yüksek dozlarda verildiğinde uykusuzluk ,
huzursuzluk , bulantı görülebilir. Bu yan etkiler ilacın kullanımına son verildiğinde ortadan kalkar.
“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Büyüklerde : 2-3 saatte bir , 1-2 ölçek
Çocuklarda : 1-5 yaşlarında , 3-4 saatte bir , yarım ölçek
6-12 yaşlarında , 3-4 saatte bir , 1 ölçek
SAKLAMA KOŞULLARI :
Fenidin 30 oC’nin altında sıkıca kapatılmış şişelerde saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
125 ml ve 150ml’lik şişelerde bulunur.
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