BUĞUSEPTĐL® Đnhalasyon Đçin Buğu Çözeltisi
KULLANIM KILAVUZU
BĐRĐM FORMÜLÜ
48 ml çözeltide; 0,80 g mentol, 2,0 g ökaliptol, 0,80 g gomenol, 2,0 g terebentin esansı, 20,0 g
benjuan tentürü ve alkol bulunur.
TIBBĐ ÖZELLĐKLERĐ
Mentol, hafif lokal anestezik, serinletici ve kötü kokuları maskeleyici; ökaliptol ve terebentin
esansı, sekresyonları sulandırıcı ve konjesyonu giderici; benjuan tentürü ise lokal antiseptik,
ekspektoran ve koruyucu özellikler gösterir.
ÖNERĐLEN KULLANIM YERĐ
Soğuk algınlığı ve gripten ileri gelen nezle ve burun tıkanıklığı gibi durumlarda üst solunum
yollarının rahatlatılması amacıyla kullanılır.
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
• Đçindeki maddelerden birine karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinenlerde kullanılmaz.
• Süt çocukları ve küçük çocuklarda mentole aşırı hassasiyet, glottis spazmı, asfiksi ve
kollapsa sebep olabileceğinden kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
• BUĞUSEPTĐL®, sadece su buharı ile inhalasyon içindir; ağızdan alınmaz.
• Đçeriğindeki alkol nedeniyle alev alabilir, ateşe yaklaştırmayınız.
• Eğer devamlı ve özellikle yüksek ateşle birlikte öksürük varsa, ciddi bir rahatsızlığınız
olabileceğinden, doktora başvurmadan kullanmayınız.
• Gebelerde kullanımı: Ürünü kullanmadan önce doktora veya eczacıya danışınız. Ürün
kullanılırken hamile kaldığınızı fark ederseniz hemen doktora veya eczacıya danışınız.
• Emzirenlerde kullanımı: Ürünü kullanmadan önce doktora veya eczacıya danışınız.
• BUĞUSEPTĐL®’in araç veya makine kullanma becerisini etkilediğine dair bilgi yoktur.
• Kaza sonucu fazla miktarda içilirse bulantı, kusma, karın ağrısı, konvülsiyon, koma ve
solunum yetmezliği oluşabilir. BUĞUSEPTĐL®’den kullanmanız gerekenden fazlasını
kullanmışsanız bir doktora veya eczacıya danışınız.
YAN ETKĐLER/ADVERS ETKĐLER
Mentol ve ökaliptolün yağlı merhem, sprey veya damla şeklinde tatbikinde görülebilen yan
etkiler, inhalasyon şeklindeki uygulamalarda bildirilmemiştir.
Đstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz.
ĐLAÇ ETKĐLEŞĐMLERĐ ve DĐĞER ETKĐLEŞĐMLER
Bugüne kadar herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLĐ ve DOZU
Yarım litre su, devrilmesi güç bir kapta kaynatılarak bir masa üzerine alınır ve içine 1-2 kahve
kaşığı BUĞUSEPTĐL® konulduktan sonra buharı, ağız ve burundan 5 dakika kadar süreyle
teneffüs edilir. Bu sırada başın bir örtü ile örtülmesi, buharın etrafa dağılmasını
önleyeceğinden yararlı olur. Bu işlem, 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır.
Şayet burun delikleri tıkalı ise inhalasyondan önce temizlenmesi gereklidir. Tahrişi önlemek
için gözler, inhalasyondan önce kapatılmalıdır.
(Not: Kullanılan kaptaki reçine, alkolle kolayca temizlenir.)
TĐCARĐ TAKDĐM ŞEKLĐ
BUĞUSEPTĐL® Đnhalasyon Đçin Buğu Çözeltisi; 48 ml çözelti içeren 50 ml’lik cam
şişelerde.
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Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
BU ÜRÜNÜN TIBBĐ YARARI GELENEKSEL KULLANIMA ve LĐTERATÜRE
DAYANMAKTADIR.
TIBBĐ
MÜSTAHZAR
(ĐLAÇ)
OLARAK
DEĞERLENDĐRĐLMEMĐŞTĐR.
SADECE ECZANELERDE SATILIR.

