
KULLANMA TALİMATI 

VICKS VAPOSYRUP EKSPEKTORAN ŞURUP 200 mg/15 ml 

Ağız yoluyla alınır. 

Etkin madde: Her 15 ml şurup (1 ölçek), 200 mg guaifenesin içerir. 

Yardımcı maddeler: Sodyum benzoat, sodyum sitrat, şeker (sukroz), propilen glikol, 

gliserin, sorbitol E 420 çözeltisi (%70'lik), etil alkol (%96'lık) mikrokristalin selüloz ve 

selüloz gum, sitrik asit, titanyum dioksit, mentol, doğal ve yapay portakal aroma F 9720, 

günbatımı sarısı S (E110), kinolin sarısı S (E104), saf su. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice 

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı 

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. 

• Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında 

yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında 

1. VICKS VAPOSYRUP nedir ve ne için kullanılır? 

2. VICKS VAPOSYRUP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

3. VICKS VAPOSYRUP nasıl kullanılır? 

4. Olası yan etkiler nelerdir? 

5. VICKS VAPOSYRUP'un saklanması 

Başlıkları yer almaktadır. 

1. VICKS VAPOSYRUP NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? 

VICKS VAPOSYRUP'un etkin maddesi guaifenesin, ekspektoranlar (balgam söktürücüler) 

olarak adlandırılan ilaç grubunda yer alır. Guaifenesin solunum yolundaki salgıların 

yapışkanlığını azaltarak balgamla atılmalarını kolaylaştırır. 

Opak, oranj renkte, gözle görülebilen yabancı madde içermeyen, portakal ve mentol koku ve 

tatlı, yoğunca bir şuruptur. Burgulu kapaklı, cam şişelerde, 15 ml'lik ölçek ile birlikte takdim 

edilir. 

VICKS VAPOSYRUP, balgamlı öksürüğe bağlı bronşiyal salgıların ve balgamın kıvamının 

yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için 12 yaş üzeri adolesanlar ve yetişkinlerde 

kullanılır.. 

Bu tıbbi ürün 12 yaş üzeri adolesan ve yetişkinlerde kullanılır. 



2. VICKS VAPOSYRUP'U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKENLER  

VICKS VAPOSYRUP'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ. 

Eğer; 

• VICKS VAPOSYRUP'un etkin maddesi guaifenesin ya da VICKS VAPOSYRUP'da 

bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz, 

• Çocuğunuz 12 yaşın altındaysa, 

• Şeker (sukroz) içerdiğinden, nadir kalıtımsal fruktoz intolerans probleminiz (örneğin 

glukoz-galaktoz malabsorsiyonu) varsa. 

VICKS VAPOSYRUP'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ. 

Eğer, 

• Uzun süredir devam eden öksürüğünüz (örneğin; sigara içme, amfizem, astım) varsa 

veya öksürük büyük miktarda salgılanma ile birlikte oluyorsa, 

• Böbreklerinizle ve/veya karaciğerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa, 

• İlacın kullanılmasına karşın, 7 gün içinde öksürük kesilmezse, 

• Tekrarlama eğilimli baş ağrısı, döküntü, ateş eşlik ederse, 

• Şeker (sukroz) içerdiğinden, şeker hastalığınız (diabetes mellitus) varsa. 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse doktorunuza 

danışınız. 

VICKS VAPOSYRUP'un yiyecek ve içecek ile kullanılması 

VICKS VAPOSYRUP yiyeceklerle birlikte ya da yalnız alınabilir. İlacı aç karnına 

kullanmayınız.. 

Hamilelik 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuz ilacı kullanabileceğinizi 

söylemediği sürece VICKS VAPOSYRUP'u almayınız. Hamilelik sırasında VICKS 

VAPOSYRUP'u kullanmanın risklerini ve yararlarını doktorunuzla görüşmelisiniz.. 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza 

danışınız. 

Emzirme 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 



Emzirme dönemindeyseniz, doktorunuz ilacı kullanabileceginizi söylemediği sürece VICKS 

VAPOSYRUP'u almayınız. Emzirme sırasında VICKS VAPOSYRUP'u kullanmanın 

risklerini ve yararlarını doktorunuzla görüşmelisiniz. 

Araç ve makine kullanımı 

Bu tıbbi ürünün araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur. 

VICKS VAPOSYRUP'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli 

bilgiler 

Bu tıbbi ürün her "doz"unda 15 mg sodyum benzoat ve 78,3 mg sodyum sitrat içerir. Bu 

durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.. 

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere 

karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa 

geçiniz. 

Bu tıbbi ürün şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı 

intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. 

Her dozda 7,65 g şeker (sukroz) içerir. Bu durum, diyabet hastalarında göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Bu tıbbi üründe hacmin yaklaşık %13'u kadar; örneğin her ölçekte (15 ml) 1.5 g'a kadar etanol 

(alkol) vardır; bu miktar her ölçekte 38 ml biraya ya da 15 ml şaraba eşdeğerdir. Alkol 

bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer 

hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır. 

Günbatımı sarısı S (E110) isimli boyar maddeyi içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir... 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

VICKS VAPOSYRUP'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır. 

Öksürük baskılayıcı ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. 

24 saatlik idrar toplanarak, 5-hidroksiindolasetikasit (5-HIAA) ve vanililmandelik asidin 

(VMA) idrarda tespit edilmesine yönelik yapılan testlerde renk etkileşimi oluşabilir. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

3. VICKS VAPOSYRUP NASIL KULLANILIR?  

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar 

VICKS VAPOSYRUP, 

• Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda, 4 saatte bir 15 ml (1 ölçek), 



Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız. 

Uygulama yolu ve metodu 

VICKS VAPOSYRUP, ilaçla verilen ölçek yardımıyla, oral yoldan, tok karnına alınabilir. 

Günlük toplam miktar 6 dozu aşmamalıdır. Hekim tavsiyesi olmadan 7 günden daha uzun 

süre kullanılmamalıdır. 

Değişik yaş grupları 

Çocuklarda kullanımı 

VICKS VAPOSYRUP, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.. 

Yaşlılarda kullanımı 

Yetişkinler için verilen doz uygulanır.. 

Özel kullanım durumları 

Böbrek yetmezliği 

Yetişkinler için verilen doz uygulanır. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlar dikkatli 

kullanmalıdır. 

Karaciğer yetmezliği 

Yetişkinler için verilen doz uygulanır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olanlar dikkatli 

kullanmalıdır. 

Eğer VICKS VAPOSYRUP'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz 

var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazlaVICKS VAPOSYRUP kullandıysanız 

Çok yüksek dozlarda alındığında, mide-barsak sisteminde rahatsızlık, bulantı ve uyuşukluk 

görülür. 

VICKS VAPOSYRUP'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya 

eczacı ile konuşunuz. 

VICKS VAPOSYRUP'u kullanmayı unutursanız 

Kaçırdığınız dozu hatırladığınızda alınız. 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 



VICKS VAPOSYRUP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler 

VICKS VAPOSYRUP'u belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullandığınızda, zararlı etki 

görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, VICKS VAPOSYRUP 

tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği 

unutulmamalıdır. 

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?  

Tüm ilaçlar gibi, VICKS VAPOSYRUP'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan 

kişilerde yan etkiler olabilir. 

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: 

• Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. 

• Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir. 

• Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazla 

görülebilir. 

• Seyrek: 1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. 

• Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir. 

• Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir. 

Aşağıdakilerden biri olursa, VICKS VAPOSYRUP'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL 

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz 

• Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri, 

• Yüz, dil, boğazda şişme 

• Nefes darlığı, hırıltılı soluma 

• Kan basıncında (tansiyonda) aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı. 

Bunların hepsi çok ciddi bir yan etkilerdir. 

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VICKS VAPOSYRUP'a karşı ciddi alerjiniz var 

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz 

• Baş dönmesi, 

• Uykusuzluk, 

• Baş ağrısı, 

• Bulantı, 

• Kusma, 

• Karın ağrısı, 

• İshal. 

Bunlar VICKS VAPOSYRUP'un hafif, sıklığı bilinmeyen yan etkileridir. 

Yan etkilerin raporlanması 



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

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan 

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

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi 

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın 

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.. 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız 

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz. 

5. VICKS VAPOSYRUP'UN SAKLANMASI  

VICKS VAPOSYRUP'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında 

saklayınız. 

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. 

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. 

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VICKS 

VAPOSYRUP'u kullanmayınız. 

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VICKS VAPOSYRUP'u 

kullanmayınız. 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. 
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Nidakule Ataşehir Kuzey Sit. C kapısı Barbaros Mah. 

Begonya Sok. No: 3E 34746 Ataşehir/İstanbul 

ÜRETİM YERİ  

Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. 

39780 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli 

Bu kullanma talimatı 11.07.2016 tarihinde onaylanmıştır. 


