Boğaz
B
Tab
bleti Klasik
Kullanma
K
T
Talimatı: Ku
ullanıcılar iç
çin bilgiler
®
Dorithricin
D
Boğaz Tab
bleti Klasik
k 0,5 mg / 1,,0 mg / 1,5 mg pastil

Etkin
E
maddeler: tirotrisin
n / benzalkonyum klorürr / benzokain
n
Bu
B ilacı kulllanmaya ba
aşlamadan önce amba
alaj prospektüsünün tümünü dik
kkatlice oku
uyunuz,
çünkü
ç
önem
mli bilgiler içermekted
i
dir.
Bu
B ilacı daim
ma aynen am
mbalaj prospe
ektüsünde be
elirtildiği gib
bi ya da ayne
en doktorunu
uzun veya eczacınızın
talimatlarına
t
göre alınız.


Ambalajj prospektüs
sünü saklayın
nız. Belki on u daha sonrra tekrar oku
umak isteyeb
bilirsiniz.



Daha fazla bilgiye veya bir tavsiyeye ihtiyaccınız olursa, eczacınıza sorunuz.



Eğer yan
k ederseniz, lütfen dokto
orunuza veya eczacınıza danışınız. B
Bu husus, bu
u ambalaj
n etkiler fark
prospek
ktüsünde belirtilmeyen yan etkiler içiin de geçerlidir. Bakınız Bölüm 4.



Eğer 2 g
gün sonra ke
endinizi iyi hissetmezsen
niz ya da hattta daha kötü hissederse
eniz, doktoru
unuza
başvuru
unuz.

Bu
B ambalaj prospektü
üsünün içeriği
1.
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Dorithric
cin® Boğaz Tableti
T
Klasik
k nedir ve ne
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T
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1.
1

Dorithrricin® Boğaz
z Tableti Kllasik nedir ve ne için kullanılır?
k

®
Dorithricin
D
Boğaz Table
eti Klasik boğ
ğaz ve yutak
k tedavisinde
e kullanılan bir
b ilaçtır.

Uygulama
U
a
alanı
Boğaz
B
ağrısı ve yutma güçlüğü eşliğinde seyrede
en ağız ve yutak bölgesi enfeksiyonllarının semptomatik
tedavisi
t
2.
2

Dorithrricin® Boğaz
z Tableti Kllasik'i kulla
anmadan ön
nce nelere dikkat etm
melisiniz?

®
Dorithricin
D
Boğaz Tab
bleti Klasik
k'i aşağıdak
ki durumlar
rda kullanm
mayınız



eğer tiro
otrisin, benzalkonyum klorür, benzo kain veya Dorithricin® Boğaz
B
Tabletti Klasik'in Bö
ölüm 6'da
belirtilen
n diğer bileşenlerinden birine
b
karşı a
alerjiniz vars
sa, kullanmayınız.

Uyarı
U
ve ön
nlemler
Yüksek
Y
ateş,, baş ağrısı, mide bulantısı veya kus ma eşliğinde
e seyreden ağır
a
boğaz ilttihaplarında veya boğaz
ağrılarında
a
b
bir doktora danışmalısınız
z.
Doktorunuz
D
ö
özellikle ateş
şli ve ceraha
atli bir badem
mcik iltihabın
nda, örneğin
n antibiyotik tedavisi gibi diğer tedav
vi
nıza karar ve
önlemlerinin
ö
yanı sıra Do
orithricin® Bo
oğaz Tableti Klasik'i de kullanıp
k
kulla
anmayacağın
erecektir.
Ağız
A
ve yutak bölgesinde
e taze yarala
ar olması durrumunda Do
orithricin® Bo
oğaz Tableti Klasik kullanımından
kaçınılmalıdı
k
r.
Ciltte
C
aşırı du
uyarlılık (alerjik temas egzaması)
e
eğ
ğilimi olan ha
astalar Doritthricin® Boğa
az Tableti Klasik
kullanımında
k
an kaçınmalıd
dırlar, çünkü
ü ilaç aşırı du
uyarlılık reak
ksiyonlarına yol açabilir.
Çocuklar
Ç
Bebeklerin
B
ve küçük çocukların ilacı gerektiği gib
bi kullanmas
sı (emerek ağ
ğızda eritme
e) garanti
ğinden, Doriithricin® Boğ
edilemeyece
e
ğaz Tableti K
Klasik'in bebe
eklerde ve 24
2 ayın altınd
daki küçük çocuklarda
ç
kullanılması
k
uygun değild
dir.
Çocuklarda
Ç
u
uygulanırken
n, çocuğun pastili
p
kontro
ollü bir şekild
de emerek ağ
ğzında eritm
me yeteneğin
ni kazanmış
olduğuna
o
dik
kkat edilmelidir.
®
Dorithricin
D
Boğaz Tab
bleti Klasik
k'in diğer ila
açlarla birliikte kullanımı

Eğer
E
başka ilaçlar alıyors
sanız, ya da kısa bir süre
e önce başka
a ilaçlar aldıy
ysanız, ya da
a başka ilaçlar almak
niyetindeyse
n
eniz, doktoru
unuzu veya eczacınızı
e
bilg
gilendirin.
Şu
Ş ana kadar, amaca uy
ygun bir şekilde kullanıld ığında diğer ilaçlarla herrhangi bir ettkileşimi bilin
nmemektedirr.

Hamilelik
H
ve emzirme dönemi
Şu
Ş ana kadar Dorithricin® Boğaz Tab
bleti Klasik'in
n teratojenik
k etkisi olduğ
ğuna dair birr bilgi yokturr. Yine de,
hamilelik
h
ve emzirme dö
önemlerinde ilacı kullanm
madan önce ihtiyaten doktorunuza ve
eya eczacınıza
danışmakta
d
y
yarar vardır..
®
Dorithricin
D
Boğaz Tab
bleti Klasik
k sorbitol iç
çerir

Eğer
E
belli şek
kerlere karşıı toleranssızlık şikayetiniiz olduğunu biliyorsanız,, lütfen Doritthricin® Boğaz Tableti
Klasik
K
almad
dan önce dok
ktorunuza da
anışınız.
Nadir
N
görülen
n kalıtsal fru
uktoz intolera
ansından şik
kayetçi olan hastalar Dorrithricin® Bo
oğaz Tableti Klasik
almamalıdır.
a
Diyabetliler
D
için bilgiler
1 pastil, yakllaşık 0,07 ek
kmek birimin
ne (EB) denk
k gelen 0,87
7 g sorbitol (0,22 g frukto
toz oluştururr) içerir.
Sorbitol
S
hafiff bir müshil etkisi
e
gösterrebilir.
3.
3

Dorithrricin® Boğaz
z Tableti Kllasik nasıl k
kullanılır?

Bu
B ilacı daim
ma aynen am
mbalaj prospe
ektüsünde be
elirtildiği gib
bi ya da ayne
en doktorunu
uzla veya ec
czacınızla
kararlaştırdığ
k
ğınız şekilde alınız. Emin
n olmadığınızz durumlarda
a doktorunuz
za veya ecza
acınıza danış
şınız.
Önerilen
Ö
do
oz
İhtiyaca
İ
göre
e günde birk
kaç defa, 2 - 3 saatte birr 1 - 2 pastili yavaş yava
aş ağzınızda eritin.
Şikayetler
Ş
so
ona erdikten sonra tedav
viye bir gün daha devam
m edilmelidir.
Kullanmanı
K
z gerektiğinden daha fazla mikta
arda Dorith
hricin® Boğaz Tableti K
Klasik almışsanız
Gerektiği
G
gib
bi kullanıldığıında, Dorithrricin® Boğazz Tableti Klas
sik ile zehirle
enmek söz k
konusu olmayıp, şimdiye
e
kadar
k
da böy
yle bir olay bildirilmemiş
b
ştir.
Çok
Ç
fazla say
yıda tablet alınması
a
duru
umunda mid e-bağırsak şikayetleri
ş
ve
e, özellikle ççocuklarda olmak üzere,
kanda
k
artan miktarda methemoglobin görülebilirr. Bunun olası belirtileri nefes darlığıı ve dudakların ve
parmakların
p
morarmasıd
dır.
Önemli
Ö
ölçüd
de bir doz aş
şımı şüphesi varsa, lütfe n bir doktora
a haber veriniz.
Karşı
K
önlem olarak bol su
u içilmesi ve
e kömür tabl eti alınması,, ve duruma göre doktorr tarafından
methemoglo
m
binemiye ka
arşı alınacak önlemler ön
nerilmektedirr.
®
Dorithricin
D
Boğaz Tab
bleti Klasik
k almayı un utursanız

Bir
B önceki ila
aç alımını atladıysanız, çift miktarda ilaç almayın
n.
Hemen
H
1 ade
et Dorithricin
n® Boğaz Tableti Klasik pastilini ağzınızda eriterek alın ve arrdından her zamanki
dozunuzla
d
de
evam edin.
4.
4

Olası ya
an etkileri nelerdir?

Tüm
T
ilaçlarda
a olduğu gib
bi bu ilacın da yan etkilerri olabilir, an
ncak bunların
n herkeste o
ortaya çıkması şart
değildir.
d
Yan
Y
etkilerin değerlendirrilmesinde şu
u sıklık kriterrleri temel alınmaktadır:


Çok yay
ygın: tedavi edilen
e
her 10 kişide bird
den fazla



Yaygın: tedavi edile
en her 100 kişide 1 ila 10
0 arasında



Yaygın o
olmayan: ted
davi edilen her
h 1.000 kişşide 1 ila 10 arasında



Nadir: tedavi edilen her 10.000 kişide 1 ila 10 arasında



Çok nad
dir: tedavi ed
dilen her 10..000 kişide b
birden az



Bilinmiy
yor: Eldeki ve
erilerden hareketle yayg
gınlık konusu
unda bir tahm
minde bulun
nmak mümkü
ün değil

Olası
O
yan ettkiler
Nadir:
N
Nadir
N
olarak,, başta benz
zokainin bir yıkım
y
ürünü olan aminob
benzoik asit estere karşı olmak üzere, aşırı
duyarlılık
d
rea
aksiyonları meydana
m
gele
ebilir.
Dıştan
D
uygulamalarda, özellikle
ö
çocu
uklarda ve bü
üyük yara yü
üzeylerine sü
ürüldüğünde
e, kanda metthemoglobin
n
düzeyinde
d
arrtış görülmüştür. Bunun olası belirtil eri nefes darlığı ve duda
akların ve pa
armakların morarmasıdır
m
r.
Yaygınlığı
Y
bilinmiyor:
Duyarlı
D
hasta
alarda, penis
silinler, sülfo
onamidler, g üneşten koruyucu kozmetikler, p-am
mino salisilik
k asit gibi
kimyasal
k
açıd
dan benzoka
ain ile benzeşen maddele
er de alerjik reaksiyonlara yol açabillir (para grubu
sensibilizasyo
s
onu)
Diğer
D
olası yan etkilerri
Nane
N
yağı, b
bu maddeye karşı hassas
slaşmış hasta
alarda aşırı duyarlılık
d
rea
aksiyonlarına
ol
a (nefes darrlığı dahil) yo
açabilir.
a

Yan
Y
etki bildirimi
Eğer
E
yan etk
kiler fark ede
erseniz, lütfe
en doktorunu
uza veya ecz
zacınıza danıışınız. Bu hu
usus, bu amb
balaj
prospektüsün
p
nde belirtilm
meyen yan ettkiler için de geçerlidir. Yan
Y
etkileri ulusal
u
bildirim
m sistemi üz
zerinden de
bildirebilirsin
b
niz.
Almanya
A
için
n:
Bundesinstitu
B
ut für Arzneimittel und Medizinprodu
M
ukte (Federa
al İlaç ve Tıb
bbi Ürünler E
Enstitüsü)
Abt.
A
Pharmakovigilanz (F
Farmakovijilans Bölümü))
Kurt-Georg-K
K
Kiesinger Allee 3
D-53175
D
Bon
nn
İnternet
İ
adre
esi: http://w
www.bfarm.d
de
Lüksemburg
L
için:
Direction
D
de la Santé – Division
D
de la
a Pharmacie et des Médiicaments (Sa
ağlık Direktö
örlüğü - Ecza
acılık ve İlaç
ç
Bölümü)
B
Villa
V
Louvign
ny – Allée Ma
arconi
L-2120
L
Luxembourg
İnternet
İ
adre
esi: http://w
www.ms.public.lu/fr/activ
vites/pharmacie-medicament/index..html
Yan
Y
etkileri b
bildirerek bu ilacın güven
nliğiyle ilgili daha fazla bilgi
b
elde edilmesine katk
kı sağlamış olursunuz.
o
5.
5

Dorithrricin® Boğaz
z Tableti Kllasik nasıl s
saklanır?

Bu
B ilacı çocukların görme
eyeceği ve erişemeyeceğ
e
ği bir yerde saklayınız.
Bu
B ilacı amba
alaj kartonunun ve kabın
n üzerinde "V
k belirtilen ta
arihten sonra
a
Verwendbarr bis:" olarak
z. Son kullanma tarihi belirtilen
kullanmayını
k
b
ayın
n son gününe denk gelir.
Saklama
S
ko
oşulları
25
2 °C'nin üze
erinde saklamayınız.
İlaçları
İ
kanallizasyona ve
eya çöpe atarak giderme
eyiniz. Kullan
nmadığınız ilaçları nasıl g
gidereceğiniz
zi öğrenmek
için eczacınız
za danışınız. Böylece çev
vreyi koruma
aya katkıda bulunmuş ollacaksınız.
6.
6

Ambala
aj içeriği ve
e diğer bilgiiler

®
Dorithricin
D
Boğaz Tab
bleti Klasik
k neler içeriir?





Etkin ma
addeleri:
1 pastilin
n içeriği:
Tirotrisin
n
Benzalko
onyum klorür
Benzokain

0,5 mg
m
1,0 mg
m
1,5 mg
m

Yardımcı maddeler şunlardır:
Sorbitol (Ph. Eur.), talkum,
t
sükroz stearat T
Tip III, sakka
arin sodyum 2 H2O, nane
e yağı, povid
don (K 25),
karmeloz
z sodyum (P
Ph. Eur.)

®
Dorithricin
D
Boğaz Tab
bleti Klasik
k'in görünüş
şü ve amba
alajın içeriğ
ği:

Beyaz,
B
yuvarrlak tabletlerr
20
2 pastil ve 4
40 pastil içeren ambalajlar halinde
Ruhsat
R
sahibi
MEDICE
M
Pharrma GmbH & Co. KG
Kuhloweg
K
37
7, 58638 Iserlohn
Telefon:
T
(02371) 152790
0
Faks:
F
(0371)) 937-329
E-posta:
E
info
o@medice-pharma.de
Üretici
Ü
ve e
eş pazarlayııcı
MEDICE
M
Arzn
neimittel Püttter GmbH & Co. KG
Kuhloweg
K
37
7, 58638 Iserlohn
Telefon:
T
+49
9 (0)2371 93
37-0
Faks:
F
+49 (0
0)2371 937--329
E-posta:
E
info
o@medice.de
e
www.medice
w
e.de
Bu
B ambalaj prospektü
üsünün son olarak düz
zenlendiği tarih:
t
Nisan
n 2015.
Almanca
A
dilin
ndeki kullanma talimatιn
nιn resmi olm
mayan tercümesi.

