SERUM FİZYOLOJİK BURUN DAMLASI

®

KULLANIM KILAVUZU
BİRİM FORMÜLÜ:
% 0.9 (a/h) Sodyum Klorür içerir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ:
Vücut sıvılarıyla izotonik bir çözeltidir. Daha çok burun tıkanıklıklarında burun mukozasının
yumuşatılması ve içerideki yabancı
Cisimlerin yapıştıkları yerden dışarı atılmalarını sağlayarak burun kanalını açmak ve rahatlatmak için
kullanılır.
Böylece burun normal fonksiyonlarını yapabilmesi için gerekli olan nemliliğe ve burun mukoza
şişkinliklerinin normale dönmesine yardımcı olur.
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:
Nezle ve gribal enfeksiyonlarla beraber seyreden burun içi kurumalarında, ortamın
rutubetsiz oluşu nedeniyle rahatsızlık veren mukoza kuruluklarının nemlendirilmesine, burun içi
mukozasının yumuşatılmasına, varsa şişkinliklerinin normale döndürülmesine yardımcıdır.
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:
Sadece haricen kullanılır. Parenteral olarak uygulanmaz.
Ürün içerisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde
kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER:
®
SERUM FİZYOLOJİK 20 ml haricen kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Kesinlikle parenteral
uygulanmaz. Hiçbir toksik etkisi yoktur.
Kullanılırken damlalık ucu buruna ve etrafa dokundurulmamalıdır. Aynı şişeden değişik şahıslar ilacı
kullanmamalıdır.
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Günümüze kadar bildirilmiş herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.
İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz.
GÜNLÜK KULLANMA ŞEKLİ VE DOZU:
Doktor tarafından tavsiye edilen şekle göre veya burun deliklerine:
Yetişkinlerde günde 3-4 defa, her burun deliğine 1-2 damla baş arkaya eğilerek tatbik edilir.
Bebek ve çocuklarda günde 1-2 defa, her burun deliğine 1 -2 damla olarak baş arkaya eğilerek tatbik
edilir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
20 ml’lik ambalaj formu damlalıklı kapaklı polietilen şişede bulunmaktadır. 30 ml’lik ambalaj formu
polietilen sprey başlık içeren polietilen şişede bulunmaktadır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
o
25 C ‘ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
İZİN SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ:
Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Pk: 34788
Taşdelen - Çekmeköy / İSTANBUL
www.merkezilac.com
Tel: (0216) 484 41 66 (Pbx) Fax: (0216) 484 41 91
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