KULLANMA TALiMATI
HEXADAMiN gargara
A[rz galkalamak igin.
- Etkin madde:100

ml'lik

gi,zelti 120

mg (%0.12) klorheksidin glukonat ve

150

mg (%0.15) benzidamin hidrokloriir igerir.

Yardtmu maddeler: Polisorbat 20, Sorbitol (%70), propilen glikol, nane esanst,
siikraloz, ecocool MP (aroma), kinolin sansr, patent v mavisi, sitrik asit monohidrat,

-

sodyum sitrat dihidrat, saf su

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan iince KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, qiinkti sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

o
.
o
o

Bu kullanma talimattnr saklaytntz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
EEer ilave sorularmtz olursa, liitfen doktorunuza veya eczactntza dantsmtz'

Bu ilaq ki$isel olarak sizin iqin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
Bu ilacm kullanrmt srastnda, doktora veya hastaneye gittiEinizde doktorunuza bu ilacr
kul I andr Pmtn s ayl ey i ni z.

o

Bu talimatta yanlanlara aynen uyunuz. ilaq hakkmda size \nerilen dozun drymda

y

ksek veya diiSfik doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimattnda:

I.

HEXADAMIN nedir ve ne igin kullun

r?

2. HETDAMIN'i kullanmadan 6nce dikkat
3. HEXADAMLN nastl kullan tr?
4, Olas yan etkiler nelerdir?
5. HETDAMIN'insaklanmast

edilmesi gerekenler

Baqhklarr yer almaktadtr.

1. HEXADAMiN

nedir ve ne igin kullanrhr?

bir

alrz

HEXADAMiN yegil renkli, tathmsr buruk tada sahip, ferahlatrcr

nane

. HEXADAMiN alrz igi

bdlgesel tedavisinde kullamlan

preparatrdrr.

o

kokulu, berrak bir gdzeltidir. 200 ml'lik amber PET qigelerde ve 2.5' 3' 5'

7.5, 10 ve 15 ml' lik olgegi ile birlikte, karton kutu igerisinde bulunur. Her
bir kutuda 1 adet $i$e bulunmaktadlr.

HEXADAMIN, antimikrobiyal (mikroplarr dldiiren veya golalmasrm durduran)
etkide bir madde olan klorheksidin glukonat ile non-steroidal antiinflamatuar ilaglar

olarak isimlendirilen gruba ait,

alrr ve

inflamasyonun (iltihap) tedavisinde

kullamlan, aynca ytizeyel olarak uygulandrprnda lokal anestezik (uygulandrfr
bdlgede hissizlegmeyi saflayan) etki gdsteren Benzidamin HCI igermektedir.

HEXADAMIN, aprz ve bopaz mukozastnda enflamasyon ve alrryla seyreden dig eti
iltihabr, alrz yiizeyi iltihabr, lutak iltihabr, bademcik iltihabr ve alrz iginde giiriilen
yaralarda,

Alrz ve

bopazda iltihap olugturan mikrobik hastahklann dnlenmesinde, hastarun

1'utma fonksiyonunun rahatlatrlmast

ve dig eti

rahatsrzhklarrnda belirtilerin

giderilmesinde,
a

Digleri gevreleyen dokulardaki iqlemlerden 6nce ve sonra,

a

Igrn tedavisi ve kanser ilag tedavisi sonrasl veya diler nedenlere baglt agtz igi
tabakasmm iltihaplarrnda (mukozitlerde),

o

Diglerin etrafrndaki bakteri ve yiyecek artrklannrn olugturdulu tabakantn (dental
plak) dnlenmesinde kullanrlrr.

2. HEXADAMiN'i kullanmadan

iince dikkat edilmesi gerekenler

HEXADAMiN'i agalrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
E[er,

o

Benzidamin ve klorheksidine veya igerilindeki

diler yardrmcr maddelere karqr

bilinen aqrn duyarhhgrnrz varsa.

o

Hamile iseniz veya gocuk emziriyorsamz.

HEXADAMiN'i agalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

o Klinik gaLgmalarrn

yeterli sayrda olmamasr nedeniyle HEXADAMiN 12

yaqrn

altrndaki gocuklarda tavsiye edilmez.

o
r

Sadece apzr galkalamak igindir, yutmayrmz.

Yalmzca aprz iginde kullanrnrz, g<izler ve kulaklar
kagrmmz.

ile

temas ettirilmesinden

.

AErz iginde,

dil ve dig iizerinde geri ddniiqiimlti renk deliqiklili yapabilir.

Dig

lekelenmesi zararsrzdtr ve diq firqalamayla en aza indirilebilir'

o

HEXADAMN yutulmamah ve ti.iktirmek suretiyle

aprzdan tzaklagtrnlmahdr'

Seyneltilmeden kullanllrr.

.

Bogaz aEnst bakteriyel enfeksiyonla oluqmug veya enfeksiyonla birlikte gdriiltiyorsa

HEXADAMiN kullantmtna ilave olarak doktorunuz antibakteriyel

tedavi

diiqtnebilir.

o

B6brek ve karaciler hastahlrntz var ise

Bu uyarrlar gegmiqteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza dant gtntz.

HEXADAMiN'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
Uygulama ydntemi itibarr ile yiyecek ve igecek ile etkilegimi yoktur.

Hamilelik

ilaa kullanmadsn iince dohorunuza

ve eczacmtza darusmtz.

Hamile iseniz HEXADAMiN'i kullanmayrmz
Tedaviniz strasrnda hamile oldudunuzu

fark ederseniz hemen dohorunuza veya eczactnaa

dantsmtz.

Emzirme

ilau

kullanmadan iince doktorunuza l)eys eczaantza dantsmtz.

Emziriyor iseniz HEXADAMiN'i kullanmayrnrz.

Arag ve makine kullanrmr
Arag ve makine kullantmt iizerine herhangi bir olumsuz etkisi sdz konusu depildir.

HEXADAMiN'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklanda iinemli bilgiler
igerilinde bulunan yardrmct maddelere kargt agtn bir duyarhllrmz yoksa, bu maddeiere
ba!h olumsuz etki beklenmez.
Bu trbbi iiLriin, sorbitol igerdigi igin, eper daha dnceden doktorunuz tarafindan bazt gekerlere
karqr intoleransrmz oldulu sdylenmigse bu trbbi iirilnii almadan d'nce doktorunuzla temasa
geginiz.

Bu trbbi iiriin propilen glikol igerir. Uygulama yolundan dtiirii olumsuz etki beklenmez.

Diler ilaglar ile birlikte kullantmt
HEXADAMiN' in bilinen dnemli bir ilag etkileqimi yoktur.

HEXADAMN' in igerdili etken maddelerden klorheksidin tuzlan, sabun ve diger eksi
yiiklii (anyonik) bilegiklerle, kloramfenikol (antibiyotik tiirti), bazr inorganik tuzlar ve
organik bilegikler ile gegimsizdir; benzidaminle herhangi bir ilag etkilegimi bildirilmemigtir-

E{er reqeteli veya regetesiz herhangi bir ilact

Su

anda kullaruyorsaruz veya son zamanlarda

kullandmtz ise liitfen dohorunuza veya eczacmtza bunlar hakktnda bilgi veriniz.

3. HEXADAMiN

nasrl kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhlr igin talirnatlar:

HEXADAMiN'in yetigkin dozu 15 ml'dir.

Gi.in boyunca 1,5-3 saatlik arahklarla uygulamr.

Uygulama yolu ve metodu:

HEXADAMiN apzr galkalamak ve gargara yapmak igindir. HEXADAMiN seyreltilmeden
kullanrlrr. En az 30 saniye siireyle alrzda tutulur. Kullammdan sonra altzdan attlr.
HEXADAMiN'in igeriginde yer alan klorheksidin tedavi siiresince plak ve diq eti iltihabrnda
azalma yapar. ESer HEXADAMiN diger alrz igi temizlik uygulamalanna altematif olarak

kullanrlryorsa, aptz

en az 1 dakika siireyle HEXADAMiN ile

qalkalanmahdrr.

HEXADAMiN'deki klorheksidinin sebep oldufu renklenmeyi en aza indirmek igin
kullanmadan 6nce digleri firgalamak uygundur.

DefiEik yag gruplan:
Qocuklarda kullanlmr (12 yaq ve iizeri):
5-15 ml

HEXADAMIN ile her 1,5-3

saatte

bir 30 saniye siire ile gargara yaprlrr.

Siirekli olarak 7 giinden fazla kullamlmamahdrr.
Yanma ve batma hissi oluqursa gargara su ile seyreltilmelidir.

Klinik gahgmalann yeterli sayrda olmamasr nedeniyle,

12 yagrn altrndaki gocuklarda

HEXADAMiN'in kullamlmasr tavsiye edilmez.
Yaghlarda kullanrnr:
Yaghlarda herhangi bir doz

deligikli[i gerekmemektedir.

6zel kullanlm durumtan:
Btibrek yetmezliIi/karacifer yetmezlifi

:

Bozulmug bdbrek fonksiyonu: Emilen benzidamin ve ytktm iiriinleri idrarla atrldrlr

igin giddetli bdbrek bozuklulu olan hastalarda tiim viicutta etki olasrhlr gdz dniinde
bulundurulmahdrr.
Bozulmug karaciler fonksiyonu: Emilen benzidamin yiiksek oranda karacilerde
yrkrldrpr igin qiddetli karaciper bozuklulu olan hastalarda tiim vticutta etki olasrhlr
gdz dniinde bulundurulmalrdrr.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadtkga, bu talimatlarr takip ediniz.
ilacrmzr zamarunda almayl unutmaylnlz.

Doktorunuz HEXADAMIN ile tedavinizin ne kadar siirecelini size bildirecektir.
Tedaviyi erken kesmeyiniz giinkii istenen sonucu alamazsrmz.
EEer HEYADAMLN'in etkisinin gok giiqli.i veya zayf oldu{una dair bir izleniminiz

var ise doktorunuz veya eczacmtz ile konuSunuz.

Kullanmamz gerekenden daha fazla HEXADAMiN kullandrysanz
HF-YADAMLN'den kullanmantz gerekenden fazlasmt kullanmrysantz bir doktor veya
eczact ile konusunuz.

HEXADAMIN yanhghkla igilirse, belirtilere ydnelik tedavi yaprlmahdrr. Belirli bir
panzehiri yoktur.

HEXADAMiN'i kullanmayr unutursann
Unutulan dozlart dengelemek iEin qift doz almaytnrz.

HEXADAMiN ile tedavi sonlandrrrldrlrnda oluqabilecek etkiler
Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4.

Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, HEXADAMiN'in igeriginde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan
etkiler olabilir.

Agalrdakilerden

biri

olursa, HEXADAMiN'i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yalan hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

o
.
.

Ani geliqen nefes darh[r, ciltte ddkiintii, yiizde velveya dilde 9i9me (anaflaksi)
Asrn duyarhhkreaksiyonlan(hipersensitivite)

Alerjik reaksiyon

Bunlar gok ciddi yan etkilerdir. Eler bu yan etkilerden biri sizde mevcut ise, sizin
HEXADAMN'e kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye
yatrnlmantza gerek olabilir. Bu gok ciddi yan etkiler oldukga seyrek gtiriiliir.

A9afrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakrn hastanenin acil

.
.
o
o

biiliimiine baqvurunuz:

Tahri$e balh cilt reaksiyonlarr
AErzda meydana gelen ddkiintii
BoEaz tahri$i ve dksiiriik

T0kiiriik bezinde biiyiime

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler gok seyrek

gdriiliil.
Agalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:

.
.
.
r
.
o
o
o
.

AErz dokusunda hissizleqme

Aglzda igne batmasr ve yanma hissi

Ba; ddnmesi, bag afinsr, ulugukluk
Bulantr, kusma, dliirme
AErz kurululu veya susuzluk hissi
AErzda serinlik hissi

Tat almada deEiqiklik
Diglerde ve diper aprz igi ytzeylerde lekelenme
Dis ta$t olugumunda arhg

Bunlar HEXADAMIN'in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltrldr[rnda veya tedavi

kesildi!inde kaybolur.

EPer bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen hethangi bir yan etki ile kcrS asrsantz
doktorunuzu veya eczacmrzt bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmasr
Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi

bir yan etki

meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczaornrz veya hemgireniz ile konuqunuz. Ayrrca karqtlagtr$lnrz yan

etkileri www.titck.gov.tr adresinde yer alan "ila9 Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak ya
da 0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattrm arayarak Ttirkiye Farmakovijilans

Merkezi (TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta
oldulunuz ilacm gi.ivenlilifi hakkrnda daha fazla bilgi edinilmesine katkr sa[lamtg
olacaksrmz.

5.

HEXADAMiNoinsaklanmasr

HEXADAMLN'| qocuklarm goremeyeceEi, erisemeyece{i yerlerde ve ambalajmda
saklaymu.
25oC'nin altmdaki oda srcakhlrnda ve rgrktan koruyarak saklanmaltdrr.

Son kullanma

tarihi ile uyumlu olarak kullanlnz

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HEMDAM|N'i kullnnmaymz.

Eler iirtinde ve/veya ambalajrnda
kullanmayrmz.

Ruhsat Sahibi:

EMKAR ilaglan Sanayi ve Ticaret A.$.
O[uzlar Mah. 1370.Sok. No: 7/4
06520

B

algarAnkara

Tel: 0312 287 77 30
Fax:0312 287 77 98

bozukluklar

fark

ederseniz HEXADAMiN'i

imal Yeri:
Drogsan ilaglan Sanayi ve Ticaret A.$.
06760 Qubuk-Ankara

