
Kullanim Bilgisi: Lütfen dikkatli okuyun!

Etkin madde: Hatmi çiçeği kökü ekstrakti
Birkisel İlaç

Öksürük Kesic i  Surup¸
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Endikasyon Grubu
Solunum yolunun soğuk algınlığı hastalık-
larında kullanilan bitkisel ilaç

Kullanım Alanı
Ağız ve yutak bölgesindeki mukozal iritas-
yonların ve buna bağlı kuru öksürükler.
Üç günden uzun süren veya periyodik ola-
rak tekrarlayan şikayetleriniz veya ateşiniz 
varsa bir doktora başvurun.

Kontrendikasyonlar 
Phytohustil® Öksürük Kesici Şurup, hatmi 
çiçeği kökü, metil-4-hidroksibenzoat  
ve propil-4-hidroksibenzoata veya diğer 
bileşenlerden birine karşı asırı duyarlılık 
reaksiyonları olması halinde kullanılma-
malıdır Phytohustil® Öksürük Kesici Şurup, 
ender görülen kalıtsal fruktoz intoleransı,  
gluktoz-galaktoz malabsorbsiyonu veya 
sakkaroz-izomaltaz eksiklığı olması halinde 
kullanılmamalıdır.

3/14



Kullanıma Yönelik Uyarilar  
ve Önleyici Tedbirler
Phytohustil® Öksürük Kesici Şurubun uzun 
yıllardır süren kullanımı sırasında, hamilelik 
ve emzirme dönemiyle ilgili zararlı bir etkiye  
dair hiçbir spontan bildirim alınmamıştır. 
Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle hami-
lelik ve emzirme döneminde kullanmadan 
önce bir doktora danışılması gerekir.

Phytohustil® Öksürük Kesici Şurubun  
bir yaşından küçük çocuklarda kullanımına 
dair yeterli araştırma yoktur. Bu nedenle, 
Phytohustil® Öksürük Kesici Şurubun bir 
yaşından küçük çocuklarda kullanilmamasi 
gerekir.
3 yaşın altindaki çocuklarda, öksürme 
görüldüğünde prensip olarak bir doktora 
başvurulması gerekir.
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Phytohustil® Öksürük Kesici Şurup sükroz 
(şeker) içerir. Hastaların, şeker intoleransları  
olduğunu bilmesi halinde Phytohustil®  
Öksürük Kesici Şurubu doktorlarına danıs-
tıktan sonra kullanmaşı gerekir.

5 ml Phytohustil® Öksürük Kesici Şurup, 
yaklaşık 0,4 karbonhidrat birimine karşılık 
gelen 4,2 g sükroz (şeker) içerir. Hastaların, 
bir diyabet diyetine tabilerse bunu dikkate 
almasi gerekir.

Diğer İlaçlar ve Diğer Maddeler İle 
Etkileşim
Eş zamanlı olarak alınan diğer ilaçların  
rezorpsiyonu gecikebilir.
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Dozaj, Kullanım Şekli ve Süresi
Aksi belirtilmediği sürece, Phytohustil®  
Öksürük Kesici Şurup, birlikte verilen ölçekli 
kap yardımıyla günlük olarak alınır:

Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki  
genç yetişkinler       3–6 kez 10 ml
6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar  5 kez 5 ml
3 ila 6 yaş arasındaki çocuklar    4 kez 4 ml
1 ila 3 yaş arasındaki çocuklar    4 kez 3 ml

Phytohustil® Öksürük Kesici Şurup, gerekli 
olduğunda daha sık da alınabilir.

Şurup, yutmadan önce mümkün olduğu 
kadar uzun süre ağız ve gırtlak bölgesinde 
tutulmalıdır.

Phytohustil® Öksürük Kesici Şurubu aldık-
tan sonra mümkünse 30 dakika  
boyunca hiçbir şey yemeyin veya içmeyin.

Kullanım süresi prensip olarak sınırlı değildir,  
ancak „Kullanım Alanı“ başlığı altındaki 
bilgiler dikkate alınmalıdır.
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Yan Etkiler
Metil-4-hidroksibenzoat ve propil-4- 
hidroksibenzoat, geç reaksiyonlar da dahil 
olmak üzere duyarlılık reaksiyonlarına yol 
açabilir.

Bunun yanı sıra; ishal, karın ağrıları, mide 
bulantısı veya örneğin kaşıntı, dermatit gibi 
aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilir.
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Yan etkilerin bildirilmesi:
Yan etkiler görürseniz, doktorunuza veya 
eczacınıza veya tıbbi personele danışın. 
Bu, bu prospektüste belirtilmeyen yan etkiler  
için de geçerlidir. Yan etkiler aynı zamanda  
Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü, 
Farmakovijilans Bölümü’ne de bildirilebilir:  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 
Bonn, web site: https://www.bfarm.de.  
Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliliği 
hakkında daha fazla bilginin sağlanması-
na katkıda bulunabilirsiniz.

https://www.bfarm.de


İlacın Raf Ömrüne İlişkin Notlar ve Bilgiler
+25°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda sakla-
mayın! Phytohustil® Öksürük Kesici Şurup, 
kutu açıldıktan sonra 3 ay boyunca kullanı-
labilir.

Phytohustil® Öksürük Kesici Şurup, kutu  
ve dış ambalaj üzerinde belirtilen son  
kullanma tarihi geçtikten sonra kullanılma- 
malıdır.
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Bileşim
Alınan 100 g (76,44 ml’ye karşılık gelir)  
şurup aşağıdaki etkin maddeyi içerir:
Hatmi çiçeği kökü ekstraktı (1 : 19,5 – 23,5) 
35,61 g (Ekstraktant: Saf su)

Diğer bileşenler:
Hacimce %90 etanol (h/h), metil-4- 
hidroksibenzoat (Avr. Farm.), propil-4- 
hidroksibenzoat (Avr. Farm.), Sükroz  
(Sakkaroz).
İlaç hacimce %1,1 alkol içerir.

Uygulama Şekli ve İçerik
Şurup
Oral kullanım için 150 ml şurup içeren  
orijinal ambalaj
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Farmasötik Firma
Bayer Vital GmbH
Kaiser-Wilhelm-Allee 70 
51373 Leverkusen 
Almanya

Telefon: (0214) 30 51 348 
Telefaks: (0214) 3057209
E-mail: bayer-vital@bayerhealthcare.com

Üretici
Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH  
Havelstraße 5 
64295 Darmstadt 
Almanya

Bilgi güncellemesi: 
Mayıs 2017

mailto:bayer-vital%40bayerhealthcare.com?subject=
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Çocukların erişiminden  
uzak bir yerde saklayın!

Reçetesiz ilaç
Ruhsat No. 6939102.00.00

Bu ilacın yanında bir ölçekli kap  
verilmektedir. Bu tıbbi ürün (CE 0408),  
Kunststoffwerk Kremsmünster  
GmbH & Co KG, A–4550 Kremsmünster 
üreticisinin bir ürünüdür.

Sağlığınız İçin Önemli Bilgiler

Değerli hasta,
Soğuk algınlığına sıklıkla eşlik eden semp-
tomlardan biri, ağız ve gırtlak bölgesinde 
görülen mukozal iritasyonlardır. Özellikle 
soğuk algınlığının başlangıcında, üst  
solunum yolu bölgesindeki kuru ve iltihaplı 
mukoza zarı, kuru bir öksürüğe yol açar.
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Hatmi çiçeği kökünden elde edilen ekstrakt- 
lardaki etkin maddeler (müsinler), ağız ve 
gırtlak bölgesindeki mukozal iritasyonların 
eşlik ettiği soğuk algınlığı hastalıklarının 
tedavisinde kullanılabilir

Phytohustil® Öksürük Kesici Şurup  
size nasıl yardım edebilir:
Phytohustil®’in içinde bulunan hatmi çiçeği 
kökü ekstraktı, içerdiği müsinler sayesinde,  
koruyucu bir katman oluşturarak ve  
tahriş edici etkileri mukoza zarından uzak 
tutarak iltihaplı tahriş görülen mukoza zarını  
rahatlatır ve bu bölgedeki duyarlılığı azaltır. 
Bu sayede, öksürük nazik bir şekilde  
hafifletilebilir.
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Sizin yapabilecekleriniz:
Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sağlı- 
ğınız için aktif olarak çok şey yapabilirsiniz.  
Yeterli vitamin aldığınızdan emin olun. 
Spor aktiviteleri sağlığınızı korumanıza 
yardımcı olur. Sıcak-soğuk İskoç duşu ve  
fırça masajı güçlendirir. Ayrıca bir şal da  
yaralı olabilir ve soğuk mevsimlerde değerli  
bir hizmet sunar.

Bayer „geçmiş olsun“ dileklerini iletiyor
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