Kullanma talimatı: Kullanıcı için bilgiler

DAMLA
Karışım
7 aydan itibaren bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde kullanmak için
Etken maddeler: Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 ve Mercurius cyanatus D8
Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu ilacı daima bu kullanma talimatında tarif edildiği gibi ve doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarına aynen uyarak kullanınız.





Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen eczacınıza danışınız.
Eğer yan etkiler ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bu husus bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen yan
etkiler için de geçerlidir. Bakınız Bölüm 4.
Eğer 3 gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz ve hatta daha da kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Bu kullanma talimatında:
®
1. Meditonsin Damla nedir ve ne için kullanılır?
®
2. Meditonsin Damla'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
®
3. Meditonsin Damla nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
®
5. Meditonsin Damla'nın saklanması
6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler
®

1. Meditonsin Damla nedir ve ne için kullanılır?
®
Meditonsin Damla, soğuk algınlığı hastalıkları için homeopatik bir ilaçtır.
Uygulama alanı
Uygulama alanları, homeopatik ilacın profiline göre değişir.
Kapsamı: Akut boğaz, burun ve yutak bölgesi iltihapları.
Eğer 3 gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz hatta daha da kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.
®

2. Meditonsin Damla'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
®
Aşağıdaki hallerde Meditonsin Damla alınmamalıdır
Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 veya Mercurius cyanatus D8'e karşı alerjiniz varsa.
®
Eğer alkolikseniz (Meditonsin damlaları hacim bazında %6 alkol içerir).
Uyarılar ve önlemler
®
Meditonsin Damla'yı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.
®

7 aydan daha küçük bebeklerde kullanılması yönünde yeterli kaydedilmiş bilgi bulunamamaktadır. O nedenle, Meditonsin bu hasta grubunda
®
kullanılmamalıdır. 7-12 aylık bebeklerde Meditonsin Damla sadece doktorla görüşülerek kullanılmalıdır.
Devam eden, belirsiz veya yeni baş gösteren şikayetlerde ya da nefes darlığı veya ateş görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.
®

Meditonsin Damla'nın diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:
Başka ilaçlar kullanıyorsanız ya da kısa süre önce kullandıysanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız, doktorunuzu veya eczacınızı
bilgilendiriniz. Başka maddelerle etkileşimi bilinmemektedir.
®

Meditonsin Damla'nın besinlerle, içeceklerle ve alkolle beraber kullanılması
Homeopatik ilacın etkisi yaşam biçimindeki genel zarar verici faktörler ve uyarıcı ve keyif verici maddeler tarafından olumsuz etkilenebilir.
Hamilelik, emzirme ve çocuk yapma/doğurganlık
Hamileyseniz veya emziriyorsanız ya da hamile olduğunuz tahmin ediyor veya hamileliği planlıyorsanız, ilacı almadan önce doktorunuza veya
eczacınıza sorunuz.
Araç ve makine kullanımı
®
Meditonsin Damla'nın araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerinde etkisi yoktur.
®

3. Meditonsin Damla nasıl kullanılır?
Bu ilacı her zaman tam olarak kullanma talimatında tarif edildiği gibi ve doktorunuz veya eczacınızla kararlaştırdığınız şekilde alınız. Emin
olmadığınız durumlarda doktorunuza veya ezcacınıza sorunuz.
Yetişkinler, çocuklar ve 12 yaş ve üzeri gençler için geçerli kural: Akut durumlarda yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri gençler, günde en fazla 6 defa
olmak üzere, yarım veya bir saatte bir 5'er damla alırlar.
7 ay - 1 yaş arası bebekler için geçerli kural: Doktor ile görüşüldükten sonra günde en fazla 4 defa olmak üzere 1'er damla kullanılır.
1 yaş üzeri çocuklar için geçerli kural: Günde en fazla 6 defa olmak üzere 1'er damla kullanılır.
6-12 yaş arası çocuklar için geçerli kural: Günde en fazla 6 defa olmak üzere 1-2'şer damla (günde en fazla 11 damla) kullanılır.
Uygulama şekli
Damlalar inceltilmeden alınır ve bir süre ağızda tutulur. Kullanım öğün saatlerinden bağımsız gerçekleşir.
Uygulama süresi
®
Meditonsin Damla mümkün olduğu kadar erken alınmalıdır.

Bir haftayı aşan kullanımlar için mutlaka önce doktora veya homeopati konusunda deneyimi olan bir terapiste danışılmalıdır.
®
Eğer Meditonsin Damla'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
®

Kullanmanız gerekenden daha fazla Meditonsin Damla kullandıysanız
®
Kullanmanız gerekenden daha fazla Meditonsin Damla kullandıysanız, içerik maddelerinden dolayı bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Bu gibi
durumlarda derhal doktora başvurunuz.
®

Meditonsin Damla'yı kullanmayı unutursanız
Eğer bir önceki dozu almayı unuttursanız, çift doz almayınız, bunun yerine damla dozunu yukarıda belirtildiği gibi almayı sürdürünüz.
®

Eğer Meditonsin Damla'yı almayı keserseniz
Hastalık belirtileri yeniden baş gösterebilir.
İlacın alınmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilacın da yan etkileri olabilir, ancak bunlar her hastada görülmeyebilir.
Olası yan etkiler
®
Meditonsin Damla kullanıldıktan sonra salya akması görülebilir; o zaman ilaç bırakılmalıdır.
Aşırı hassasiyet reaksiyonları görülebilir (örneğin kaşıntı ve cilt tahrişi). Bu durumda ilaç bırakılmalıdır.
Not: Homeopatik ilaçlar alınırken mevcut şikayetler geçici bir süre için artabilir (ilk kötüleşme). Bu durumda ilacı bırakmalı ve doktorunuzla
görüşmelisiniz.
Eğer bahsi geçen yan etkilerden biri sizi çok olumsuz etkilerse ya da bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile
karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin bildirilmesi
Eğer yan etkiler ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bu husus bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen yan etkiler
için de geçerlidir. Yan etkileri kendiniz de doğrudan aşağıdaki kuruma bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, ilacın güvenliği hakkında daha fazla
bilgi elde edilmesine katkı sağlarsınız.
Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte
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®

5. Meditonsin Damla'nın saklanması
®
Meditonsin Damla'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
®

Etiketin ve dış ambalajın üzerinde yazan "son kullanma tarihi"nden sonra Meditonsin Damla'yı kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın
son günüdür.
Saklama koşulları
Bu ilaç için özel saklama koşulları belirtilmemiştir.
Kutu açıldıktan sonra raf ömrü
®
Kutuyu açtıktan sonra Meditonsin Damla'yı 6 aydan daha fazla kullanmayınız ve 25°C'nin üzerinde saklamayınız.
İlaçları, kanalizasyona veya ev çöpüne atmayınız. Artık kullanmadığınız ilaçların nasıl giderilmesi gerektiğini eczacınıza sorunuz. Bu sayede,
çevreyi korumaya yardımcı olursunuz.
6.

Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler
®

Meditonsin Damla'nın içeriği:
Etken maddeler:
10 g karışım (19 damla/g) şunları içerir:
Aconitinum Dil. D5 (HAB, T. 5a) 1 g
Atropinum sulfuricum Dil. D5 5 g
Mercurius cyanatus Dil. D8 4 g
D2'ten itibaren Aconitinum, D2'ten itibaren Atropinum sulfuricum ve D4'ten itibaren Mercurius cyanatus'un her biri %94 etanol (G/G)/ %85
gliserol/ saf su (5:10:85) karışımıyla güçlendirilmiştir
®

Meditonsin Damla'nın görünümü ve ambalaj içeriği:
Berrak, renksiz karışım
Orijinal ambalaj 35 g/ 50 g/ 70 g/ 100 g (2 x 50 g) karışım içerir.
Farmasötik firma ve üretici
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Almanya, Telefon: 02371/937-0, Faks: 02371/937-329,
www.medice.de, e-posta: info@medice.de
Bu kullanma talimatı en son Şubat 2016 tarihinde güncellenmiştir.
Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi.

