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KULLANIM KILAVUZU

Bal ve hatmi kökü kuru
ekstresi (7-9:1) içeren şurup
Yetişkinler ve 2 yaşın üzerindeki
çocuklar içindir.
Kuru öksürük ve boğaz ağrısı için
doğal içerikli bir yatıştırıcı olan
BİSOLDUO® Şurup;
•K
 uru öksürük belirtilerini azaltmaya
ve öksürme dürtüsünü yatıştırmaya
yardımcı olur. Ayrıca, boğazdaki
hassasiyet ve kaşıntının neden
olduğu kuru öksürük döngüsünü
rahatlatmaya yardımcıdır.
•T
 ahriş olmuş ve iltihaplanmış ağız
ve boğaz mukozasını yatıştırmaya
ve boğaz ağrısını rahatlatmaya
yardımcı olur.
Kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz çünkü BİSOLDUO ® Şurup ’u
kullanmaya başlamadan önce bilmeniz
gereken önemli bilgiler içermektedir.
Emin değilseniz veya ilave sorularınız
varsa, doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
BİSOLDUO ® Şurup bir tıbbi cihazdır ve
reçetesiz satılır.
Bu kullanım kılavuzunu saklayınız.
Daha sonra tekrar okuma ihtiyacı
duyabilirsiniz.
Hastalığınızda bir iyileşme olmazsa
veya semptomlarınız kötüleşirse bir
doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Bu kullanım kılavuzunda:
1. BİSOLDUO ® Şurup nedir ve ne için
kullanılır
2. BİSOLDUO ® Şurup ’u kullanmadan
önce bilmeniz gerekenler
3. BİSOLDUO ® Şurup nasıl kullanılır
4. Olası yan etkiler
5. BİSOLDUO ® Şurup ’un saklanması
6. Ek bilgiler
1. B
 İSOLDUO ® Şurup nedir ve ne için
kullanılır
BİSOLDUO® Şurup doğal içerikli bir
yatıştırıcı, yumuşatıcı, rahatlatıcı
olarak etki gösterir. Boğazdaki duyu
reseptörlerinin üzerinde koruyucu bir
tabaka oluşturarak öksürme dürtüsünü
dindirmeye ve tahriş olmuş boğazınızı
rahatlatmaya yardımcı olur.

Saf doğal bal ve hatmi kökü kuru
ekstresi (7-9:1) içerir, ekstraksiyon
çözücüsü sudur.
BİSOLDUO® Şurup;
- Tahriş olmuş ağız, yutak ve gırtlak
mukozasını yatıştırarak boğazdaki
rahatsızlığı ve kuru öksürük döngüsünü
sonlandırmaya yardımcı olur.
Böylelikle kuru öksürük belirtilerini
rahatlatır ve öksürük dürtüsünü
yatıştırır.
- Boğaz tahrişine neden olan dış
faktörlere karşı mukozayı kaplar.
- Boğaz iltihabını yatıştırır.
- Kuru, kaşıntılı, tahriş olmuş boğaz,
yutkunma zorlukları veya ses kısıklığı
gibi boğaz rahatsızlığı semptomlarını
rahatlatır.
2. BİSOLDUO ® Şurup ’u kullanmadan
önce bilmeniz gerekenler
Bal, hatmi kökü veya BİSOLDUO®
Şurup’un diğer bileşenlerinden
herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı
duyarlı iseniz) BİSOLDUO® Şurup ’u
kullanmayınız.
Diğer bileşenler: gliserol, maltodekstrin.
Bazı şeker içeriklerine karşı
intoleransınız (hassasiyet) olduğu
doktorunuz tarafından söylendiyse,
bu tıbbi ürünü kullanmadan önce
doktorunuza danışınız. Nadir kalıtımsal
fruktoz intoleransı (hassasiyet) veya
glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu
(emilim bozukluğu) olan hastalar bu
ürünü kullanmamalıdır.
Hamilelik ve Emzirme
Yeterli veri olmaması nedeniyle
BİSOLDUO® Şurup ’un hamilelik ve
emzirme döneminde kullanılması
önerilmemektedir.
Çocuklarda Kullanım:
BİSOLDUO® Şurup ’un 2 yaşından
büyük çocuklarda kullanılması önerilir.
Diyabetiklerde Kullanım:
5 ml BİSOLDUO® Şurup 3,48 gr
karbonhidrat içerir.

BİSOLDUO ® Şurup ’un Diğer İlaçlarla
Kullanımı:
Bilinen etkileşimi yoktur.
BİSOLDUO® Şurup, ağız ve boğaz
mukozası üzerinde koruyucu bir
tabaka oluşturan, hatmi kökünden
elde edilen müsilaj (yapışkan sıvı)
içerir. Bu nedenle, birlikte verilen oral
ilaçların emilimi gecikebilir, dolayısıyla
BİSOLDUO® Şurup, diğer oral ilaçların
uygulanmasından yarım ila bir saat
önce veya sonra kullanılmamalıdır.
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3. BİSOLDUO ® Şurup nasıl kullanılır
BİSOLDUO® Şurup ’u her zaman bu
kullanma talimatında belirtildiği gibi
kullanınız.
Emin değilseniz doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
BİSOLDUO® Şurup kullanım şekli;
- yetişkinler ve adolesanlar günde en
fazla 6 kere 5 ml’ye kadar alabilir
- 6 - 12 yaş arası çocuklar günde en
fazla 3 kere 5 ml’ye kadar alabilir
- 2 - 6 yaş arası çocuklar günde en
fazla 3 kere 2.5 ml’ye kadar alabilir
BİSOLDUO® Şurup kısa süreli kullanım
içindir ve doktora danışmadan
1 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.
Semptomlar 1 haftadan uzun devam
ederse veya kötüleşirse ve ateş olması
durumunda doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
4. Olası yan etkiler
BİSOLDUO® Şurup kullanımıyla ilgili
henüz hiçbir yan etki gözlenmemiştir.
Ancak, BİSOLDUO® Şurup‘u kullandıktan
sonra bir yan etki yaşarsanız
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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5. BİSOLDUO ® Şurup ’un saklanması
Çocukların erişemeyeceği yerlerde
saklayın.
BİSOLDUO® Şurup ’u kutu ve şişe
üzerinde belirtilen son kullanma
tarihinden sonra kullanmayınız.
BİSOLDUO® Şurup ’u şişeyi açtıktan
sonra 3 ay içinde kullanınız.
 uzdolabına koymayınız ve
B
25°C ‘nin üzerinde
saklamayınız.
6. Ek bilgiler
BİSOLDUO® Şurup 100 ml‘lik bir şişede
bulunur.
BİSOLDUO® Şurup ’un içeriği:
Hatmi kökü kuru ekstresi (7-9:1),
ekstraksiyon çözücüsü: su.
Bal,
Gliserol,
Maltodekstrin.
BİSOLDUO® Şurup:
Gluten içermez
Laktoz içermez
Koruyucu içermez
Yapay aroma içermez
Alkolsüzdür
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