
KULLANMA T ALi.MATI 

GERAKS Oral Sprey 

AgiZ ve bogaz i~ yiizeyine (haricen) uygulamr. 

o Elkin madde: I §i§e (30 ml), 36 mg klorheksidin diglukonat, 45 mg benzidamin HCI 

wenr. 

o Yard1mcz maddeler: Sorbitol (% 70), etanol (% 96), poloxamer 188, nane aromas!, limon 

aromas!, deiyonize su 

Bu ilac1 kullanmaya ba~lamadan once bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice 

okuyunuz, ~iinkii sizin i~in iinemli bilgiler i~ermektedir. 

o Bu kullanma talimatzm saklayzmz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyw; duyabilirsiniz. 

o Eger ilave sorularzmz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacmzza dam~mzz. 

• Bu ilar; kisisel olarak sizin ir;in rer;ete edilmi~tir, ba~kalanna vermeyiniz. 

o Bu ilacm kullammz szrasmda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu 

ilacz kullandzgmm soyleyiniz. 

o Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. flar; hakkmda size 6nerilen dozun dz~mda 

yiiksek veya dii~iik doz kullanmayzmz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 

1. GERAKS nedir ve ne ir;in kullamltr? 

2. GERAKS'1 kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

3. GERAKS nas1l kullamllr? 

4. Olas1 yan etkiler nelerdir? 

5. GERAKS'1 saklanmasz 

Ba~hklan yer almaktadir. 

1. GERAKS nedir ve ne i~in kullamhr? 

• GERAKS tathms1 buruk tatta, ferahlatJCI nane kokulu, renksiz, beJTak 96zelti §eklinde 

spreydir. Oral aplikat6rli\ (ag1z i9ine uygulama i9in 6zel ba~hkl1) 30 ml'lik beyaz plastik 

§i§ede, kullannna Slmtlimu~tm. 
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o GERAKS, antimikrobiyal (mikroplan oldiiren veya <;ogalmasJm durduran) etkide bir 

madde olan klorheksidin glukonat ile non-steoridal antiinflamatuar ila<;lar olarak 

isimlendirilen grub a ait, agn ve inflamasyonun (iltihap) tedavisinde kullamlan, aynca 

yiizeysel olarak uyguland1gmda lokal anestezik (uyguland!gi bolgede hissizle~meyi 

saglayan) etki gosteren benzidamin HCl i<;ermektedir. 

o GERAKS; ag1z ve bogazda iltihap olu§turan mikrobik hastahklarm onlenmesinde, yutma 

fonksiyonunun rahatlamasmda ve di§ eti rahatsizhklannda belirtilerin giderilmesinde 

kullamhr. Di§ hekimliginde i§lemlerden once koruma ama<;h kullamlabilir. 

2. GERAKS'1 kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

GERAKS'1 a~ag1daki durumlarda KULLANMA YINIZ 

o Eger, benzidamin ve klorheksidine veya GERAKS'm i<;indeki maddelerden herhangi 

birine kaT§I a§m duyarhhgllliz var ise kullanmaymiz. 

o Hamile iseniz veya emziriyorsamz GERAKS'1 kullanmaymiz. 

GERAKS'1 a~ag1daki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ 

Eger, 

o GERAKS, goz ile temas ederse derhal bol su ile iyice yikayimz. GERAKS yalmzca ag1z 

i<;ine uygulamr, gozler ve kulaklar ile temasmdan ka<;mimz. 

• GERAKS'1 yutmaym1z ve Uikiirmek suretiyle ag1zdan uzakla§tmruz. 

o Bogaz agns1 bakteriyel iltihapla olu~mu~ veya iltihapla birlikte g6riiliiyorsa, GERAKS 

kullammma ilave olarak doktOT tedavisiyle antibiyotik tedavi uygulanmas1 gerekebilir. 

• Bobrek ve karaciger bozuklugunuz var ise dikkatli kullanmamz gerekir. 

o Ag1z i<;inde, dil ve di~leriniz iizerinde geri donii§iimlii renk degi§ikligi yapabilir. 

Renklenmeyi en aza indirmek i<;in kullanmadan once di~lerinizi fir<;alamamz onerilir. 

o K!inik <;ah~malar yetersiz oldugundan 6 ya~m altmdaki <;ocuklarda kullanmaymiz. 

Bu uyanlar ge<;mi§teki herhangi bir donemde dahi olsa sizin i<;in ge<;erliyse liitfen 

doktonmuza dam§lll!Z. 

GERAKS'm yiyecek ve i~ecek ile kullamlmasi 

Yiyecek ve i<;eceklerle etkile§imi yoktur. 
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Hamilelik 

ilacz kullanmadan once doktorunuza veya eczacznzza danz~znzz. 

Hamile iseniz GERAKS't k:ullanmaymtz. 

Tedaviniz szrasznda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacznzza 

danz~znzz. 

Emzirme 

ilacz kullanmadan once doktorunuza veya eczacznzza danz~znzz. 

Bebeginizi emziriyorsamz GERAKS't kullamnaymtz. 

Ara~ ve makine knllammi 

Ara9 ve makine k:ullamna iizerine herhangi bir olumsuz etkisi siiz konusu degildir. 

GERAKS'm i~eriginde bulunan bazt yardiiDCI maddeler hakkinda iinemli bilgiler 

i9eriginde bulunan sorbitol nedeniyle, eger daha iinceden doktorunuz tarafmdan bazt 

§ekerlere kar§I dayamks1zhg1mz oldugu siiylemni§se GERAKS '1 almadan once doktorunuzla 

ternasa ge9iniz. 

Bu tibbi linin, az miktarda- her dozda 100 mg'dan daha az- etanol (alkol) i9erir. 

Diger ila~larla birlikte kullammi 

GERAKS'm bilinen iinemli bir ila9 etkile§imi yoktur. 

GERAKS 'm i9erdigi etken rnaddelerden klorheksidinin tuzlan, sabun ve diger eksi yiiklii 

(anyonik) bile§iklerle, kloramfenikol (antibiyotik tiirii), baz1 inorganik tuzlar ve organik 

bile§ikler ile geyimsizdir; benzidaminle herhangi bir ila9 etkile§imi bildirilmemi§tir. 

Eger rer;eteli ya da rer;etesiz herhangi bir ilacz su anda kullamyorsanzz veya son zamanlarda 

kullandznzz ise liitfen doktorunuza veya eczacznzza bunlar hakkmda bilgi veriniz. 

3. GERAKS nasi! kullamhr? 

Uygun kullamm ve doz I uygulama stkhgi i~in talimatlar: 

GERAKS direkt olarak bogaza ya da inflamasyonlu (iltihaph) alana uygulamr. Gene! doz 5-

10 spreydir. Gerekirse her I Yz -3 saatte bir tekrarlarur. 

Uygulama yolu ve metodu: 

• GERAKS seyreltilmeden (sulandmlmadan) kullan1hr.GERAKS yutulmarnah ve tiikiirmek 

suretiyle agtzdan uzakla§tmlmahdrr. 
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• Ilk kullammdan once, ylizden uzak bir yone dogru tutularak, diizenli bir pliskiirtme elde 

edilinceye kadar, pompalama dtigmesine birka<; kez basilmahd1r. 

• Ag1z iyice a<;Ihp, sprey burnu agzm i<;ine sokularak, ag1z bo~luguna sikilmahdir. Bu i~lem 

en az 4 defa degi~ik bolgelerde tekrarlanmahd1r. 

• Uygulacl!ktan sonra ~i~e kutusuna yerle~tirilip, dik duracak ~ekilde saklanmahdir. 

• GERAKS 'm i<;eriginde bulunan klorheksidin tedavi siiresince plak ve di~ eti iltihabt 

olu~umunda azalma yapar. Ag1z temizligi y6ntemlerine alternatif olarak kullaruhyorsa 

GERAKS en az 1 dakika ag1zda tutulmahd1r. 

• GERAKS'daki klorheksidinin sebep oldugu renklenmeyi en aza indirmek wm 

kullanmadan once di~leri fir<;alamak uygundur. 

Degi~ik ya§ gruplan: 

<;ocuklarda kullammi: 

6 ya~m lizerindeki <;ocuklarda, sprey direkt olarak bogaza veya inflamasyonlu alana 

uygularur. Gene! doz 5 spreydir. Gerekirse her 1 Yz - 3 saatte bir tekrarlamr. 

Yeterli say1da deneyim olmamas1 nedeniyle GERAKS'm 6 ya~m altmdaki <;ocuklarda 

kullarum1 tavsiye edilmez. 

Y a§hlarda kullammi: 

Y a~h hastalara, yeti~kinlerle aym doz uygulanabilir. 

Ozel kullamm durumlan: 

Biibrek/Karaciger yetmezligi: 

:;>iddetli biibrek veya karaciger yetmezligi alan hastalarda, dikkatli kullamlmahd!f (Bkz. 

Biiliim. 4.4). 

Eger GERAKS'zn etkisinin r;ok giir;lii veya zayif olduguna dair bir izleniminiz var ise 

doktorunuz veya eczaczmz ile konu~unuz. 

Kullanmamz gerekenden daha fazla GERAKS kullandiysamz: 

GERAKS'dan kullanmanzz gerekenden dahafazlasznz kullanmz~samz hemen bir doktor veya 

eczacz ile komt~unuz. 

Etkin maddenin uygulama yolu dikkate almd1gmda zehirlenme mlimkiin degildir. 

Ancak, GERAKS 'm yanh~hkla i<;ilmesi durumunda, doktorunuz belirtilere yiinelik ted a vi 

uygulayacaktir. 
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GERAKS'1 kullanmayi unutursamz 

Unutulan dozlan dengelemek ir;in r;ift doz almayznzz. 

GERAKS ile tedavi sonlandmldigmdaki olu§abilecek etkiler 

Bulunmamaktadrr. 

4. 0 las1 yan etkiler nelerdir? 

Tiim ila<;:lar gibi, GERAKS'm i<;:eriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde yan etkiler 

olabilir. 

A'§agidakilerden biri olursa, GERAKS'r kullanmayr durdurunuz ve DERHAL 

doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastahanenin acil biiliimiine ba§vurunuz: 

• Ani geli~en nefes darhgr, ciltte diikiintii, yiizde ve/veya dilde ~i~me 

• A~m duyarhhk reaksiyonlarr 

• Alerjik reaksiyon 

Bunlar <;:ok ciddi yan etkilerdir. Eger bu yan etkilerden biri sizde mevcut ise, sizin GERAKS'a 

kar~I ciddi alerjiniz var demektir. Acil t1bbi miidahaleye veya hastahaneye yatmlmamza gerek 

olabilir. 

Bu <;:ok ciddi yan etkiler olduk<;:a seyrek giiriilfu. 

A§ag1dakilerden herhangi birini fark ederseniz, hem en doktorunuza bildiriniz veya size 

en yakm hastahanenin acil biiliimiine ba§vurunuz: 

• Tahri~e bagh cilt reaksiyonlan 

• Ag1zda meydana gelen diikiintii 

• Bogaz tahri~i ve iiksiiriik 

• Tiikriik bezinde biiyiime 

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tJbbi miidahale gerekebilir. 

Ciddi yan etkiler <;ok seyrek giiriiliir. 

A§ag1dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz: 

• Agrz dokusunda hissizle~me 

• Agrzda igne batmasr ve yanma hissi 

• Ba~ diinmesi, ba~ agnsr, uyu~ukluk 

• Bulantr, kusma, iigiirme, 
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• Ag1z kurulugu veya susuzluk hissi 

• Ag1zda serinlik hissi 

• Tad almada degi~iklik 

• Di~lerde ve diger ag1z i9i yiizeylerde lekelenme 

• Di~ t~1 olu~umunda art!~ 

Buular GERAKS'm hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltJ!digmda veya tedavi 

kesildiginde kaybolur. 

Eger bu kullanma talimatznda bahsi ge9meyen herhangi bir yan etki ile kar~zla~zrsamz 

doktorunuzu veya eczacznm bilgilendiriniz. 

Y an etkilerin raporlanmas1 

Kullanma Talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi 

durumunda hekiminiz, eczacm1z veya hem~ireniz ile konu~tmuz. Aynca kar~Jla~tJ.gmJz yan 

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ila9 Yan Etki Bildirimi" ikonuna tiklayarak ya da 

0 800 314 00 08 numaral1 yan etki bildirim hattJ.m arayarak Ttirkiye Farmakovijilans Merkezi 

(TUF AM)' ne bildiriniz. Meydana gel en yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacm 

gtiveuliligi hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katkl saglamJ~ olacaksmlz. 

5. GERAKS'm Saklanmas1 

GERAKS'z 90cuklarzn goremeyecegi, eri~emeyecegi yerlerde ve ambalajznda saklayzmz. 

25°C'nin altmdaki oda sJcak!Jgmda saklaYJmz. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz 

Etiketin veya ambalajzn iizerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra GERAKS'z 

kullanmayzmz. 

Eger tiriinde ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz GERAKS'1 kullanmaymJz. 
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Ruhsat Sahibi: Istanbul tla<; Sanayi ve Ticaret A.$. 

TatlrsuMah. Hali<; Sok. No: 31/61 
34774 Omraniye I Istanbul 

Uretim Yeri: Merkez Laborahmn tla<; Sanayi ve Ticaret A.$. 

Sm1 <;:elik Bulvan Ay<;a Sk. No: 6 
34788 Ta~delen- Omraniye/ ISTANBUL 

Bu kullanma talimat1 ... ... ... ... ... .... tarihinde onaylanml~tlr. 
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