
VICKS VAPODRY® 10 mg + 20 mg + 2 mg / 5 ml urup

Etkin madde: Her 10 mg Dekstrometorfan HBr, 20 mg Psödoefedrin HCl, 
2 mg Klorfeniramin maleat içerir.

Propilen glikol, sodyum benzoat, sitrik asit, alkol (%95), sorbitol 
çözeltisi (% 70’lik) E 420, sodyum sitrat dihidrat, mikrokristalin selüloz ve selüloz 

(sukroz), gliserin, mentol, Ponso 4R E-124, titanyum dioksit, 
saf su.

dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 
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1. VICKS VAPODRY nedir ve ne i

dekstrometorfan hidrobromür, 20 mg psödoefedrin hidroklorür ve 2 mg klorfeniramin 

r bir üst 

1

Bu belge 5070 say l  Elektronik mza Kanunu uyar nca elektronik olarak imzalanm t r. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol 
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza asl  ile ayn d r. Doküman n do rulama kodu : 1YnUyYnUySHY3SHY3ZmxXZmxXS3k0



VICKS VAPODRY; pembe renkli, opak, mentol- viskoz bir

giderilmesinde k

2. VICKS VAPODRY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
VICKS VAPODRY KULLANMAYINIZ.
E

Kr -

Zatürre (pnömoni) iseniz,

-P

-
durumunda

),

Midenizde daralmaya neden olan peptik ülser varsa,

glukoz–galaktoz malabsorsiyonu) varsa,

Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,

12 a
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VICKS VAPODRY a :

üzerinde iseniz,
Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) varsa,

rsa,

Ameliyat durumunda VICKS VAPODRY
Psödoefedrin ile iskemik kol

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka 

vazokonstriksiyon sendro

psödoefedrin hemen kesilmelidir.

VICKS VAPODRY
olan hastalarda 

Prostat bezinizde büyüme varsa (prostat hipertrofisi-

, halsizlik, 

belirtilerdir.)

kesilmelidir.
Perhiz durumunda,
Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk)
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zun 

VICKS VAPODRY’

lütfen
doktorunuza

VICKS VAPODRY’ n
Alkol ya da greyfurt suyu ile birlikte VICKS VAPODRY 

Hamilelik

Emzirme

VICKS VAPODRY .

Araç ve makine

(doku ve organlarda anormal gerginlik) ve görsel 

VICKS VAPODRY
bilgiler

VICKS VAPODRY

almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

(sukroz) içerir. 

geçiniz.
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, her ölçekte 4,5 alkol içerir. Alkol 

ün ponso 4R içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

D ile

, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve 
beta-
çevirebilir.

Kardiyak

SSRI (Selektif Serotonin Geri- bitörleri) (antidepresan -depresyon- -

oynayan CYP2D6 enzimini inhibe eden ilaçlar- Zihinle -
-

durduran ilaçlar)

Alkol

Fenitoin, karbamazepin gibi sara hasta

.

3. VICKS VAPODRY ullan ?
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Günde 3-4 kez 1-2 ölçek ölçek (5-

Uygulama yolu ve metodu:

Böbrek y

VICKS VAPODRY n etkisinin çok güçlü veya za

VICKS VAPODRY

tansiyon ve kalp 

neden

).

yapamama görülebilir. Belirtiler genelde çabuk kaybolur ve spesifik tedavi gerektirmez.

VICKS VAPODRY’da
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VICKS VAPODRY

6 saat sonra gerekiyor

VICKS VAPODRY
Bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

tkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, VICKS VAPODRY
yan etkiler olabilir.

, VICKS VAPODRY

durumu (kardiyo-respiratuvar distres)
Ödem
Tansiyonda yükselme (hipertansiyon)

Döküntü

(vertigo)

Seyrek

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Kusma,
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Sersemlik,

Huzursuzluk,
Uykusuzluk,
Göz bebeklerinde büyüme (midriyazis),

Sinirlilik,

Yorgunluk,

Huzursuzluk (ajitasyon)

Sersemlik

Seyrek görülen yan etkiler

Yüksek tansiyon (hipertansiyon),

delüzyon),

Dokulara yeterli oksijen gitmemesi (methemoglobinemi),
Trombositopeni (trombosit- -

Kandaki p
Kandaki tüm hücrelerde azalma (pansitopeni),
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Kâbuslar,

Konsantre olamama,

Halsizlik,

Bilinmiyor:

anafilaktik reaksiyon (ani 
- ni hafif ila orta düzeyde 

(kardiyo-respiratuvar distresi) içerir.

Burunda kuruluk,

Yan etkilerin 

etkileri www.titck.gov.tr
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5. VICKS VAPODRY n s
VICKS VAPODRY’

25o

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra

k

Ruhsat sahibi:

Üretim yeri: San.ve Tic.
Büy 39780 Lüleburgaz
Tel: (0 288) 427 10 00, Faks: (0 288) 427 14 55

06/06/2016 tarihinde .
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