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urup       

• Etkin madde: 5 ml'de 30 mg levodropropizin bulunur (Her bir ml 6 mg levodropropizin 
içerir).

• eker, metil paraben, propil paraben, etil alkol %96, gliserin, sitrik 
asit monohidrat,

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• bilirsiniz.
•
•
•

ku
• yüksek

1.
2. 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.
4.
5. n

• 5 ml'lik ile beraber sunulan renksiz-hafif
özeltidir.

• etkin madde olarak levodropropizin içerir.
•

'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

'i

• Levodropropizine veya 'in
• Hamileyseniz ya da
• A
• Balgam

mukosiliyer fonksiyon bozuk

'i
• Ciddi böbrek hekiminize 'i
• Diyabetiniz var ise, hekiminize
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,

CON 'in
n

önerilir.

Hamilelik

, plasenta zarar verebilir, bu nedenle

Emzirme

anne sütüne geç

herhangi bir makine çok dikkatli 
.

N'in
0,233 gram

bbi 
ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

lerjik reaksiyonlara 
( ) sebebiyet verebilir.

(5 ml) 0,44 gram gliserin içermektedir. Bu dozda glis
herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

3. C

,         
(2 )



3

; maksimum
belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa 

Uygulama yolu ve metodu:
’i

yönünde bir bilgi olmamakla 
önerilir.

günde kilogram 
-

10- 3 ml çizgisine kadar)

20- )

30 )

:

:

nda; fayda-

’den ile 

4. Ola

Tüm ilaçlar gibi, ’in
etkiler olabilir.
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biri olursa ’i

•

hepsi çok ciddi yan etkilerdir.  
biri sizde mevcut ise, sizin ’e

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

size 
:

• -kusma
•
• Midede yanma hissi
•
•
• Halsizlik, yorgunluk, u
• Titreme
•
•
•
•
• Asabiyet, uyku hali, benlik k

Bun
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Bu 'in hafif yan etkisidir.

y

yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi 

etkileri www.titck.gov.tr
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yerlerde ve

25 °C

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kul

Ambalajdaki son k

Ruhsat Sahibi:

Fatih Sultan Mehmet Mah.
0 850 885 21 99 (Pbx)
0 850 885 21 99 (Faks)
info@lilyumilac.com.tr

Üretim Yeri:

stanbul
0 216 545 20 22 (Pbx)
0 216 545 20 23 (Faks)
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