
KULLANMA TALiMATI

DALMAN AQ nazal sprey

Burun igine uygulanrr.

Etkin madde: 100 mg sprey iginde 50 mikogram tlutikazon propiyonat igerir.

Yardtmcr maddeler: Dekstroz. mikrokistalize seltiloz ve karboksimetilseliiloz sodlum

(Avisel RC591), benzalkonlum kloriir, polisorbat 80. disodlum hidrojen fosfat, sitrik asit ve

saf su.

Bu ilacr kullanma;-a baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, qiinkii sizin iqin 6nemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma lalimatmt saklaymrz. Daha sonra telerar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

o E{er ilave sorulanntz olursa, l tfen doktorunuza veya eczacmrza daruSmtz.

o Bu ilag kisisel olarak sizin iqin reQete edilmistir. baskalanna vermeyini:.

o Bu ilaan kullarumt strasmda, dohora veya hastaneye gitti{inizde doktorunuza bu ilact

kul landrgmn sdyleyiniz.

o Bu talimatta yaelanlara oynen uyunu:. ilag hakhnda size iinerilen dozun drstnda

yfrksek veya dfiSfrk doz kullonmaytruz.

Ms!!@e!rd4'
I. DALMAN nedir ve ne igin kullarulr?

2. DALMAN'I kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

3. DALMAN nas kullan rr?

4. Olat yan elkiler nelerdir?

5. DALMAN\n saklanmasr

Baghklarr yer almaktadrr.

l. DALMAN nedir ve ne igin kullanrhr?

DALMAN nazal (burun) spreyin igindeki aktif madde flutikazon propiyonattrr.

DALMAN'rn her gigesi yaklaqrk olarak 120 doz piiskiirtme igerir.

DALMAN vticudun dolal kimyasallanna benzeyen kortikosteroidler denilen bir ilaq

grubunun tiyesidir. Kortikosteroidler. bazr vticut geligtiriciler ve sporcular tarafindan yasa drqt

olarak kullanrlan anabolik (yaprcr) steroidlerle aynt delildir. Bu iki qeqit ilaglar tamamen
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tarkhdrr. Kortikosteroidler do!rudan olarak burun igine uygulandr!rnda alerjik reaksiyonlann

belirtilerini azaltmak ve 6nlemek iqin kullanrlrrlar.

DALMAN yeti$kinlerde ve 4 yagrn tisttindeki gocuklarda saman nezlesi dahil mevsimsel

alerjik nezle ve mevsimsel olmayan nezlenin belirtilerinin (agalrda g6sterilmigtir) tedavisinde

ve d,nlenmesinde kullanrlrr.

o Aksrrma.

o Ka$tntt, burun akrntrsr.

o Trkanmrg burun,

r G6z ve burun gevresinde baslnq ve a[n (siniisler)

2. DALMAN'r kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

v DALMAN'ragafrdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

E[er;

r Flutikazon propiyonat veya DALMAN'rn igerigindeki diler maddelere kargr alerjik iseniz.

DALMAN'I aEafrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

EPer;

r Hamileyseniz veya hamile kalmayr planhyorsanrz,

r Emziriyorsanrz.

. Burun iginde bir enfeksiyonunuz varsa veya son zamanlarda olduysa

. Adrenal bezinizde fonksiyon bozuklulu oldulu sdylenmigse

o Burun ameliyatl gegirdiyseniz.
\' 

DALMAN uygulanmasrnr takiben seyrek olarak gdz igi basrngta artrg bildirilmigtir.

Bu uyanlar, geqmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza danrgrn.

DALMAN'rn yiyecek ve igecek ile birlikte kullantlmast

Veri yoktur.

Hamilelik

ilacr kullanmadan dnce doktorunuza veya eczauruza daruSmtz.

Eler hamileyseniz DALMAN'r, yararlan muhtemel risklerinden fazla ise kullanrn.
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Tedavini: srasmda hamile oldugunu:u Jark edeh'eni: hemen doktorunuza veyo eczactntza

darusmtz.

Emzirme

ilaa kullanmedan Ance dohorunu.a veya eczaant:a danrsmtz.

DALMAN'rn arule siitiine gegip gegmedili bilinmediginden. DALMAN kullanrrken dikkatli

olmahsrmz.

Arag ve makine kullanrmr

DALMAN'In arag ve makine kullammr iizerine bir etkisi beklenmez.

\- Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

Bazr durumlarda. burun igine uygulanan flutikazon propiyonat di[er ilaglarla (6m; HIV/AIDS

veya alrzdan ahnan mantar ilaqlan) birlikte kullanmak iqin uygun olmayabilir. Eler ritonavir

adh bir ilag kullamyorsamz bir doktora danrqmadan 6nce, burun igi flutikazon propiyonat

kullanmamahsrmz. Kendi kendinize aldrlrnrz ilaglar da dahil olmak iizere doktorunuzun

aldrlrmz diger ilaglan bildilinden emin olun.

E{er regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilau Su ando kullantyorsaruz veya son zamanlarda

kullandtntz ise liitfen dohorunuza veya eczacmro bunlar hakktnda bilgi veriniz.

3. DALMAN nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve doz/uygulama srklfr igin talimatlar:

. Tam olarak etki g6stermesi igin DALMAN'r birkag giin kullanabilirsiniz ve DALMAN'r\-
diizenli olarak kullanmanrz dnemlidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz

sdylemedikqe tedaviyi brrakmayrnrz.

E[er diizenli kullammdan sonra belirtileriniz diizelmezse veya daha k<itiiye giderse, ne

yapacalltr:llz gerektigini s<iylemesi igin doktorunuza dantgtntz.

Dozl.

. Yetiikinler ve 12 ya' tizeri gocuklar

Otagan doz giinde bir kez tercihen sabahlarr her iki burun deliline 2 spreydir. Doktorunuz

dozun. sabah ve akgam olmak iizere giinde iki kez her bir burun deliline 2 spreye

Erkanlmasrnr tavsiye edebilir. Maksimum giinliik doz her burun deliline 4 piiskiirtmeyi

gegmemelidir.
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. 4-l I ya$ arasl gocuklar

OlaSan doz gunde bir kEz tercihen sabahlan her bir burun deli$ine I spreydir' Doktorunuz

dozun, sabah ve akgam olmak Ezere giinde iki kez her bir burun deli[ine I spreye

grkanlmasrm tavsiye edebilir. Maksimum giiLnliik doz her burun deli[ine 2 piiskiirtrneyi

gegmemelidir.

Uygulama PkIi:
Yalmzca burun igine uygulanmahdr.

DALMAN'r kullanmadan 6nce ellerinizi yrkamah ve iizerindeki toz muhafazasm

glkarmaltsrruz.

SPBEYI KUIIANIMA HAZIRI-AMA

Eleryeniveyabirkaggiinboyuncakullanrlmarnlgbirgiqeise'ilgahgmasliginspreyi

.- kullamma hazrrlamaltstmz.

o $i|eyi dik konumda tutarken qiqenin tabamna baq parma$mzr ve piiskiirtiicii baqh!,rn her

iki yaruna da parmaklannrzr yerleqtiriniz'

. Kendinizden uzak bir y6ne gevirerek $i$eyi dik konumda tutmaya devam ediniz.

. Bat parmaglmzr sabit tutarak parmaklanruzla aqafrya do$u bastrnmz. Sprey ince bir

duman geklinde drgan glkacakur.

\-' E[er gell'Irsa: *sPREYi KULLANMA" bdliimiine geqiniz'

E[er sprey gelqmedr he: veya trkandr[rm diigiiniiyorsama *SPREYI TEMIZLEME"

b6liimune geginiz. Trkan*t$ agmak veya sprey deli[ini biiyutmek igin ilne ya da keskin bir

cisim kullenmaynz. Bu spreyin mekanizrnasrru bozacaktr'

SPREYI KULLANMA (AEagrdaki talimatlan dikkatle takip ediniz')

1. $iqeyi yavaqqa galkalaYmz.

2. Hafifge siimkiirerek bumunuzu temizleyiniz'

3. $iwyi dik konrunda tutarken gigenin tabamna bagparmaEtnrzt ve piiskiirtilcii baShlrn her

iki yamna da parmaklanmz yerleEtiriniz'

4, Burun deliklerinizden birini parma$rru da kapafiruz ve spreyin piiskiirttictr baghlrnr agft

olan burun deliginize yerleEiriniz'
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5. $rseyi dik konumda tutabilmek igin bagrnrzr hafifge 6ne efiniz. Bumunuzdan nefes almaya

baglayrmz ve parmaklann da ap$ya do$u bastrnnrz' Aganrzdm nefes verirken

p0sk0r$ct baSh$ lrrrrp d6liEinizin igine tutunlz
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6. Yr*an&ki 5. adrmt tekrar ederek aynr buru detifine tekrar sprey p0sklirtiinilz

T.Piiskimirc0baglr$drqang*arrnzve3-6.afutrlardakiislemlerinaynrsrrudiferbrrrun

deliliniz igin de teksr didz.

8. Spreyi kullandrktan sotrr& piisklirtll,co ba$t6 temiz bir bede siliniz ve toz muhafazasmr

takrntz

SPREYiTEMiZLEME

o Nazal spreyinizi haftada en az bir kere temizlemelisiniz'

o Toz muhafazasrnr grkanmz ve sonra spreyin piiskiirtilcu baghpl grkarmak igin yukan

do$u gekiniz"

o Piisliirtilcii bashk ve toz muhafazasrru ilft musluk nrnr ile yrkayrmz oda srcakh$nda

\- kuilmaya brahnq daha sonra pliskihtticu baqhg ve toz muhafrzasrm gigeye rckrar

Yerle.giriniz.

o EEer @skitrtucii ba$rk trkandrysa yukandaki gibi gttanp rl* su iginde beklaebilirsiniz'

So[uk musluk suyu ile dunrlayrmz, kunrtrunrz ve yerine yerlegtiriniz'

De[igik yag gruPlen:

o Qocuklarda kullenrm:

4 yaq alt gocuklarda kutlanmak igin uygun de!'ildir'

o Yrglrlerdelrulhnrmr:

YaEh hastalarda doz ayarlamasrna gerek yoktur'
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6zel kullanrm durumlan:

Veri yoktur.

E{er DALfuIAN'm etkisinin qok giiElii veya zayf oldu{una dair bir i:lemini: var ise

dohorunuz veya eczocmt. ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla DALMAN kullandrysanz:

DALMAN'dan kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmtssantz bir doktor veya eczact ile

konusunuz.

DALMAN'I kullanmayr unutursanz

, EAer bir dozu almayr unutursamz endigelenmeyin, gelecek dozu ola$an zamanrnda ahn.\-
Unutulan dozlart dengelemek iqin gift doz almaymrz.

DALMAN ile tedavi sonlandrrrldrlrndaki oluqabilecek etkiler

Birkag haftada ilacrmzdan maksimum etki hissedemeyebilirseniz. lakat doktorunuzun

siiyledili gekilde ilacrnrzr dtizenli kullanmanrz dnemlidir. Doktorunuz sriylemeden ilacrmzr

almayr brrakmayrn.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi DALMAN'rn igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler

olabilir.

Eler DALMAN kullandrktan sonra gok gegmeden agafrdaki belirtilerden herhangi biri

sizde gtiriiliirse, ilacr kullanmayr kesin ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakrn hastanenin acil biiliim[ne baqvurunuz:

- Ani hrnltr ve gdgiis alnsr veya srkrqmasr

- Dudaklann. yiiziin ve g<iz kapaklannrn qigmesi

- Viicudun herhangi bir yerinde kurdeqen veya topak topak ddkiintiiler

Yan etkiler agalrdaki kategorilerde gdsterildi!i gekilde srnrflandrnlmrgtrr:

Qok yaygrn: l0 hastanrn en az birinde gdriilebilir.

Yaygrn: l0 hastamn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gcirtilebilir.

Yaygrn olmayan: 100 hastanln birinden az, fakat I .000 hastamn birinden t'azla g<iriilebilir.
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Se.vrek: 1.000 hastamn birinden az gdriilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastamn birinden az gdrtitebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Qok yaygrn gdriilen yan etkiler

o Burun kanamasr

Yaygm gdriilen yan etkiler

. BoEaz ya da burunda kuruluk veya tahrig

o Bas aEnsr, hog olmayan 1at ve koku

\- Qok seyrek gdriilen yan etkiler

o Alerjik reaksiyonlar

o Gdzde lenste bulanrkhk (katarakt), gd,rme sorununa yol agabilen g6zde baslnE artl$l

(glokom). Bu gdz sorunlarr uzun siire kullanan hastalarda ortaya grkmtgtrr.

o Burun iginde burun deliklerini ayrran b<ilmede utak deliklerin olugmasr (perforasyon)

E$er bu kullanma talimattnda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile kars asrsaruz

dohorunuzu veya eczacmEt bilgilendiriniz.

5. DALMAN'In Saklanmasr

DALMAN'r qocuklann gdremeyece[i, erisemeyecedi yerlerde ve ambolajmda saklaymtz.

25'C'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklayrmz.

v Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.

Ambalaj daki son kullanma tarihinden sonra DALIt[,4N' t kullanmayrruz.

Ruhsat Sahibi:

Drogsan ilaqlarr San. ve Tic. A.$.

Oluzlar Mah. 1370. Sok. No:7/3

06520 Balgat-Ankara

0retim yeri:

Drogsan ilaglan San. ve Tic. A.$.

06760 Qubuk-Ankara

Bu kullanma talimafi -J--/---- tarihinde onaylanmtstrr.


