
 
 

VICKS inhaler burun çubu u
Burundan soluyarak (inhalasyon

 
Etkin maddeler: 1 g’da 415,4 mg kafur, 415,4 mg mentol içerir.

 
maddeler: Sibirya metil salisilat

 
Bu KULLANMA dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler
içermektedir.

 
Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor almadan tavsiyesi ile
hafif bir tedavi etmeniz içindir. Buna yine de VICKS inhaler’den en iyi

alabilmeniz için dikkatli gerekmektedir.
 

• Bu kullanma Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• ilave lütfen doktorunuza veya
• Bu ilaç olarak sizin için vermeyiniz.
• Bu doktora veya hastaneye doktorunuza bu

söyleyiniz.
• Bu talimatta aynen uyunuz. önerilen
yüksek veya doz 

 

 
Bu Kullanma

 
1. VICKS inhaler nedir ve ne için
2. VICKS inhaler’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VICKS inhaler
4. yan etkiler nelerdir?
5. VICKS inhaler'in

 

 
1. VICKS inhaler nedir ve ne için

 
VICKS inhaler, burundan soluk eter içeren nazal
preparatlar grubundan bir nazal inhalatördür.

 
VICKS inhaler, etkin madde olarak 415,4 mg kafur, 415,4 mg mentol, 
madde olarak da sibirya ve metil salisilat içermektedir.

 
VICKS inhaler, burun nefes
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2. VICKS inhaler’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 

VICKS inhaler’i durumlarda KULLANMAYINIZ:
- Levomentol, rasemik kafur veya herhangi birine (alerjik)

yüksek hassasiyet durumunda
- veya solunum yüksek hassasiyet durumunda
- 9 çocuklarda

 
Bu herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

 
VICKS inhaler’in yiyecek ve içecek ile
VICKS inhaler’in yiyecek ve içecek ile

 
Hamilelik

kullanmadan önce doktorunuza veya
 

Hamilelik yeterli klinik bilgi
 
 

Tedaviniz hamile fark ederseniz hemen doktorunuza veya

 

 
Emzirme

kullanmadan önce doktorunuza veya
 

 
Emzirme döneminde yeterli klinik bilgi

 

 
Araç ve
Araç ve makine üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

 

 
VICKS inhaler’in maddeler önemli bilgiler
VICKS inhaler’in bulunan maddelerden herhangi birine

varsa doktorunuza
 

 
reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir anda veya son zamanlarda

ise lütfen doktorunuza bunlar bilgi veriniz.
 

3. VICKS inhaler 
 

Uygun ve doz/uygulama için talimatlar:
VICKS inhaler ve 9 üzerindeki çocuklarda ihtiyaç her iki
burun

 
3-5 gün içinde hafiflememesi durumunda, ciddi bir riskine doktora
önerilmektedir.
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Uygulama yolu ve metodu:
VICKS inhaler’i bir burun kapatarak burun sokun derin nefes
daha sonra için tekrar edin.

Çocuklarda
9 çocuklarda
9 üzeri çocuklarda ihtiyaç her iki burun

 

dair özel bir bilgi
 

Özel
Özel yoktur.

 
VICKS inhaler’in etkisinin çok güçlü veya dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya ile
 

daha fazla VICKS
VICKS inhaler’den gerekenden bir doktor veya
ile

 
VICKS inhaler’i
Unutulan dengelemek için çift

 
VICKS inhaler ile tedavi etkiler:
VICKS inhaler tedavisi herhangi bir  etki gözlemlerseniz doktorunuzla veya

 
4. etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi VICKS inhaler’in bulunan maddelere olan yan
etkiler olabilir.

 
Çok seyrek (tedavi gören 10.000 hasta içinde 1’den az hastada):
(nefes almada zorluk dahil), alerjik reaksiyonlar görülebilir. Çok seyrek olarak burunda

 
Yan etkilerin
Kullanma yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, veya ile yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan Yan Etki Bildirimi” ikonuna ya da
0 800 314 00 08 yan etki bildirim arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta
güven daha fazla bilgi edinilmesine

 
bu kullanma bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile 

doktorunuzu ya da bilgilendiriniz.
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5. VICKS inhaler’in
 

VICKS inhaler’i yerlerde ve
 

25°C’nin oda
 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak .
 

son kullanma tarihinden sonra VICKS inhaler’i
 

sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
Procter & Gamble Tüketim San.
Nidakule Kuzey Sit. C Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3E 34746

 
Üretim yeri:
Procter & Gamble Manufacturing GmbH
Gross Gerau / Almanya

 
 

Bu kullanma
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