Kullanma Taliimatı: Kullanıcıı için bilgiler

80 mg/ 90 mg// 180 mg film kaplı
k
tablet
Kayışkıran kökkünden elde edilen kuru ekstre (5-8:1)
Kedi bıyığı otu yaprağından elde edilen kuru ekstre (5-7:1)
en kuru ekstre (4
4-7:1)
Altınbaşak otundan elde edile
ençlerde ve yetiişkinlerde kullan
nılır.
12 yaş üzeri ge

Bu ilacı kullan
nmaya başlama
adan önce amb
balaj prospektü
üsünün tümün
nü dikkatlice ok
kuyunuz, çünkkü önemli bilgiler
içermektedir.
a
prospektüsünde belirtilldiği gibi veya doktorunuzun
d
ve
eya eczacınızın talimatları doğrrultusunda
Bu ilacı her zaman kesinlikle ambalaj
kullanınız.
 Ambalaj prrospektüsünü sa
aklayınız. Belki onu daha sonra
a tekrar okumak
k isteyebilirsiniz.
 Daha fazla
a bilgiye veya bir tavsiyeye ihtiy
yacınız olursa, e
eczacınıza sorunuz.
 Eğer yan e
etkiler fark edersseniz, lütfen dok
ktorunuza veya eczacınıza dan
nışınız. Bu husu
us, bu ambalaj pprospektüsünde belirtilmeyen
yan etkilerr için de geçerlid
dir. Bakınız Bölü
üm 4.
onra kendinizi daha
d
iyi hissetmezseniz ve hattta daha kötü his
ssedecek olursanız, doktorunuzza danışınız.
 Beş gün so
n içeriği
Bu ambalaj prrospektüsünün
®
1. Aqualibra nedir ve ne için
n kullanılır?
®
2. Aqualibra 'yı kullanmadan
n önce nelere diikkat etmelisinizz?
®
3. Aqualibra nasıl alınmalıd
dır?
4. Olası yan e
etkileri nelerdir?
?
®
5. Aqualibra nasıl saklanma
alıdır?
6. Ambalaj iççeriği ve diğer biilgiler
®

E NE İÇİN KULL
LANILIR?
1. AQUALİBRA NEDİR VE
®
ar yollarının yıka
anmasında kulla
anılan bitkisel b ir ilaçtır.
Aqualibra idra
®
Aqualibra idra
ar boşaltım yolla
arının bakteriyell ve enflamatua r hastalıklarında
a yıkama amaçlı kullanılır. Ürollit ve böbrek kum
munun
önlenmesi ve ttedavisi için yıka
ama olarak.
İdrarda kan gö
örülmesi, ateş ve
eya şikayetlerin 5 günden daha
a uzun sürmesi durumunda bir doktora baş vurrulmalıdır.
®

ANMADAN ÖNC
CE NELERE DİK
KKAT ETMELİS
SİNİZ?
2. AQUALİBRA 'YI KULLA
®
şağıdaki durum
mlarda kullanıla
amaz,
Aqualibra aş
- kayışkıran köküne, kedi bıyığı yaprağına,, altınbaşak otun
na veya ilacın Bölüm
B
6'da sözü
ü geçen diğer biileşenlerinden birine
b
karşı
ması durumund
da.
alerjiniz olm
- kalp veya b
böbrek yetmezliği sonucunda dokuda
d
su birikm
mişse (ödemler)).
mler
Uyarı ve önlem
®
Lütfen Aqualib
bra 'yı kullanmad
dan önce doktorunuza veya ecczacınıza danışıınız.
gençler
Çocuklar ve g
®
Aqualibra 'nın çocuklarda kulllanılması konus
sunda yeterli ara
aştırma mevcut değildir. Bu ned
denle ilaç 12 yaşş altı çocuklarda
kullanılmamalıdır.
®

n diğer ilaçlarla
a birlikte kullan
nımı
Aqualibra 'nın
Eğer başka ilaçlar alıyorsanız, ya da kısa bir süre önce başkka ilaçlar aldıysa
anız, ya da başk
ka ilaçlar almak niyetindeyseniz
z, doktorunuzu
veya eczacınızzı bilgilendiriniz..
mzirme dönemii
Gebelik ve em
Eğer hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız, ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız
z, ya da hamile kalmayı planlıy
yorsanız, bu
önce doktorunuza veya eczacın
nıza danışınız.
ilacı almadan ö
®
Elde yeterli ara
aştırma bulunma
adığından, Aqualibra gebelik vve emzirme dön
neminde kullanılmamalıdır.
ne kullanımı üzzerindeki etkile
er
Araç ve makin
®
Aqualibra bu ffaaliyetleri etkile
emez.
®

ktoz ve glikoz içerir
i
Aqualibra lak
®
Eğer belli şeke
erlere karşı tolerranssızlık şikaye
etiniz olduğunu biliyorsanız, lüttfen Aqualibra 'y
yı almadan öncee doktorunuza danışınız.
d
®

LINMALIDIR?
3. AQUALİBRA NASIL AL
orunuzla veya eczacınızla konu
uştuğunuz şekild
de alınız. Emin olmadığınız durrumlarda doktorrunuza veya
Bu ilacı daima kesinlikle dokto
nışınız.
eczacınıza dan
Önerilen doz:
®
12 yaş üstü gen
nçler günde 3 ke
ez 2 adet Aqual ibra film kaplı tableti
t
bol sıvı ile almalıdır.
Yetişkinler ve 1

®

Film kaplı table
etler çiğnenmed
den yutulur. Tab
bletler öğünler s ırasında ya da bunlardan
b
bağım
msız olarak alınnabilir. Aqualibra
a her
hâlükârda bol ssıvı ile birlikte alınmalıdır.
a
Teda
avi süresi boyun
nca da bol sıvı almaya
a
(günde en
e az 2 litre) özeen gösterilmelid
dir.
Uygulamanın ssüresi temelde sınırlı
s
olmamakla birlikte hastallığın türüne, ağıırlığına ve gidişa
atına göre ayarllanmalı ve dokto
or tarafından
belirlenmelidir.. 1. ve 4. bölümlerdeki bilgileri mutlaka
m
göz önü
ünde bulunduru
unuz.
®
Eğer Aqualibra
a 'nın etkisinin çok
ç güçlü ya da çok zayıf olduğ
ğu izlenimine ka
apılırsanız, dokto
orunuza veya ec
eczacınıza danış
şınız.
®

kenden daha fa
azla miktarda Aqualibra
A
aldııysanız
Almanız gerek
®
®
Bugüne değin Aqualibra 'ya bağlı
b
zehirlenme
e vakası bildirilm
memiştir. Aqualib
bra fazla mikta
arda alındığındaa 4. bölümde belirtilen
a şiddetli biçimd
de ortaya çıkabilir. Bu durumda
a doktorunuzu bilgilendiriniz. Do
oktorunuz ne gibbi önlemler alınm
ması
şikayetler daha
gerektiğine karrar verecektir. İd
drara çıkma ihtiy
yacı artarsa, bu
u yeterli miktarda
a sıvı alınmak suretiyle
s
dengeleenmelidir.
®

ysanız
Aqualibra 'yı almayı unuttuy
u almayı unuttuysanız, çift doz almaktan kaçın
nınız. Günde 6 film
f
tabletten faz
zla kullanmayın ız.
Bir önceki dozu
®

serseniz
Aqualibra 'yı kullanmayı kes
Herhangi bir ollumsuz etki bildirilmemiştir.
Bu ilacın kullan
nımına yönelik başka
b
sorularınız olursa, dokto runuza veya ec
czacınıza danışınız.
AN ETKİLERİ NELERDİR?
4. OLASI YA
Tüm ilaçlarda o
olduğu gibi bu ilacın da yan etk
kileri olabilir, anccak bunların herkeste ortaya çıkması şart değiildir.
Çok nadir (teda
avi edilen her 10.000 kişide birden az)
- Mide-bağırrsak şikayetleri (mide bulantısı,, kusma, ishal)
- Aşırı hassa
asiyet reaksiyon
nları (Cilt döküntüsü, kaşıntı)
Yan etkilerin b
bildirilmesi
Eğer yan etkile
er fark edersenizz, lütfen doktoru
unuza veya ecz acınıza danışınız. Bu husus, bu ambalaj prosppektüsünde beliirtilmeyen yan
etkiler için de g
geçerlidir.
Yan etkileri doğrudan Kurt-Ge
eorg-Kiesinger Allee
A
3, 53175 B
Bonn adresinde bulunan Bunde
esinstitut für Arzzneimittel und Medizinprodukte
M
armakovigilanz ((farmakovijilans
s) bölümüne de bildirebilirsiniz. Web sitesi:
(Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü), Pha
u ilacın güvenliğ
ğiyle ilgili daha fazla
f
bilgi elde edilmesine
e
katkıı sağlamış olurs
sunuz.
http://www.bfarm.de. Yan etkileri bildirerek bu
®

AKLANMALIDIR
R?
5. AQUALİBRA NASIL SA
eği ve erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Bu ilacı çocukların görmeyece
ajının üzerinde belirtilmiş olan ""Son kullanma tarihinden"
t
sonrra kullanmayınızz. Son kullanma
a tarihi belirtilen
Bu ilacı blisteriin ve dış ambala
ayın son günün
ne denk gelir.
s
30ºC üstündekki sıcaklıklarda saklamayınız.
öpüne atarak gidermeyiniz. İlacca ihtiyacınız ka
almadığında nas
sıl gidereceğinizzi öğrenmek için
n eczacınıza
İlacı kanalizasyyona veya ev çö
danışınız. Böylece çevrenin ko
orunmasına kattkıda bulunmuş olursunuz.
J İÇERİĞİ VE DİĞER
D
BİLGİLE
ER
6. AMBALAJ
®
Aqualbra 'nın
n içeriği
Etkin maddeleri:
u ekstre (5-8:1) Su
Kayışkıran kökkünden elde edilmiş 80 mg kuru
Kedi bıyığı yap
praklarından eld
de edilmiş 90 mg
g kuru ekstre (5
5-7:1) Su
Altınbaşak otundan elde edilm
miş 180 mg kuru
u ekstre (4-7:1) S
Su
deler şunlardır:
Yardımcı madd
Povidon K 30, krospovidon, yü
üksek ölçüde da
ağıtılmış silisyum
m dioksit, mikro
okristalin selüloz
z, magnezyum sstearat, talkum, macrogol
monohidrat, spre
ey tekniği ile kurrutulmuş glikoz şurubu (Ph. Eur), maltodekstrinn, titanyum diok
ksit, klorofil3000, poli(vinil alkol), laktoz-m
bakır komplekssi
Aqualbra®'nın
n görünüşü ve ambalajın
a
içeriiği
1 ambalajda 60
0 adet koyu yeşşil, yuvarlak film kaplı tablet bullunur.
Farmasötik firrma ve üretici
MEDICE Arzne
eimittel Pütter GmbH
G
& Co. KG
G, Kuhloweg 37,, D-58638 Iserlo
ohn, Almanya, Telefon:
T
+49 23771/937-0, Faks:: +49
2371/937-106,, www.medice.d
de, E-posta: info
o@medice.de
bilgileri son ola
arak Temmuz 2013
2
tarihinde d
düzenlenmiştirr.
Bu kullanım b
Almanca dilind
deki kullanma ta
alimatιnιn resmi olmayan tercüm
mesi.

