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1 mg/ml , çözelti

Etkin madde: Her 1 ml (1 puf 0,147 ml) çözelti 1 mg ksilometazolin hidroklorür içerir.

Benzalkonyum klorür % 50 çözeltisi, disodyum hidrojen fosfat
dihidrat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, disodyum EDTA, sodyum klorür ve saf su
içerir.

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talim

, dok
.

yüksek 

da:
1.
2. ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.
4.
5.

1.
, etkin madde olarak her 1 ml’sinde 1 mg (% 0,1) ksilometazolin hidroklorür 

etki gösteren 
ahildir.

,

saman nezlesi klanan burun 

Etkisi birkaç dakika içinde ba lar ve 12 saate kadar devam eder. Burun içi hassasiyeti 
olan 
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2. ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
O ’i

Ksilometazolin hidroklorüre, di

ddeler listesi) alerjiniz varsa
zamanda burun ile ilgili (trans-nazal) bir ameliyat geçirdiyseniz

n özel bir iltihabi durum varsa
Göz tansiyonunuz (glokom) varsa
1 .

’i KULLANINIZ

Tansiyonunuz yüksekse

iroidi)

Feokromasitoma (böbrek üstü bezi tümörü) 
Prostat büyümeniz varsa

gibi

,

.

, hijyenik nedenlerle,

geçerliyse lütfen doktorunuza 

’in

Hamilelik

Hamileyseniz, kullanma

Emzirme

kullanmadan .
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Araç v
yoktur.

’in
çerir. Benzalkonyum 

bu tür ilaçlar OLV ’ in etkisini
doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

3. OL

12
ünde 2 – 3

geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

1. Spreyin ko

2. Birinci uygulamadan önce, sprey bir defa havaya da hareketi 

buna ihtiyaç 

yoktur, spreyi hemen kullanabilirsiniz.

3. Burnunu

4.

5. Di er burun deli

6. a

’in burnunuzun iç
yüzeyin
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k :
OL ’in ya ma yoktur.

:

’in

erekenden daha fazla 
’den

’i

.

ile ted

4.
Tüm ilaçlar gibi, ’in 
olabilir.

A a doktorunuza 
vurunuz:

A iltte 
döküntü, ka

er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ’e 
kar hastaneye
olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

görülebilir.
Seyrek: 1.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
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Çok seyrek

Yan etkilerin raporl

www.titck.gov.tr sitesinde yer a

5. ’ in S
’i

25°C ki sakla

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kul
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ’ i .

’ i

Bakan

Ruhsat Sahibi: 

0 850 885 21 99 (Pbx)
0 850 885 21 99 (Faks)
info@lilyumilac.com.tr

Üretim Yeri:
ayi

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/
0 216 592 33 00 (Pbx)
0 216 592 00 62 (Faks)
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