
 

Etkin maddeler: 

Yardõmcõ maddeler: 

Bu kullanma talimatõnõ saklayõnõz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

• E er ilave sorularõnõz olursa, lütfen doktorunuza veya eczacõnõza danõ õnõz. 

• Bu ilaç ki isel olarak sizin için reçete edilmi tir, ba kalarõna vermeyiniz. 

• Bu ilacõn kullanõmõ sõrasõnda, doktora veya hastaneye gitti inizde doktorunuza bu ilacõ 

  kullandõ õnõzõ söyleyiniz. 

• Bu talimatta yazõlanlara aynen uyunuz. laç hakkõnda size önerilen dozun dõ õnda yüksek 

  veya dü ük doz kullanmayõnõz. 

 

1 nedir ve ne için 

kullanõlõr?

2. ’ni kullanmadan 

önce dikkat edilmesi gerekenler

3. nasõl kullanõlõr?

4. Olasõ yan etkiler nelerdir? 

5. nin saklanmasõ

 





lacõ kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacõnõza danõ õnõz. 

 

Tedaviniz sõrasõnda hamile oldu unuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacõnõza 

danõ õnõz. 



lacõ kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacõnõza danõ õnõz. 

E er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacõ su anda kullanõyorsanõz veya son zamanlarda 

kullandõnõz ise lütfen doktorunuza veya eczacõnõza bunlar hakkõnda bilgi veriniz. 

 



E er LAFLEKS % 3 H PERTON K SODYUM KLORÜR ÇÖZELT S ’nin etkisinin çok güçlü 

veya zayõf oldu una dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacõnõz ile konu unuz. 

 



LAFLEKS % 3 H PERTON K SODYUM KLORÜR ÇÖZELT S ’nin kullanmanõz gerekenden 

fazlasõnõ kullanmõ sanõz bir doktor veya eczacõ ile konu unuz. 

 

Unutulan dozlarõ dengelemek için çift doz almayõnõz. 

 

LAFLEKS % 3 H PERTON K SODYUM KLORÜR ÇÖZELT S  



 

E er bu kullanma talimatõnda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar õla õrsanõz 

doktorunuzu veya eczacõnõzõ bilgilendiriniz. 

 

LAFLEKS % 3 H PERTON K SODYUM KLORÜR ÇÖZELT S ’ni çocuklarõn göremeyece i, 

eri emeyece i yerlerde ve ambalajõnda saklayõnõz. 

 

25 C’nin altõndaki oda sõcaklõ õnda, do rudan õ õk almayan bir yerde saklayõnõz. 

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAFLEKS % 3 H PERTON K SODYUM 

KLORÜR ÇÖZELT S ’ni kullanmayõnõz. 

 



 

Bu kullanma talimatõ 23.05.2017 tarihinde onaylanmõ tõr.  23.05.2017 tarihinde onaylanm





 

Uygulama öncesi ilaç ekleme 

Uygulama sõrasõnda ilaç ekleme 

 

 

 

 


