KULLANMA TALİMATI
SYMBICORT™ RAPIHALER 160/4.5 mcg/doz basınçlı inhalasyon süspansiyonu
Solunum yoluyla uygulanır.
Etkin madde: Her püskürtme 160 mikrogram budesonid ve 4.5 mikrogram formoterol
fumarat dihidrat içerir.
Yardımcı maddeler: Apafluran (HFA 227), povidon K25, makrogol 1000.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. SYMBICORT RAPIHALER nedir ve ne için kullanılır?
2. SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SYMBICORT RAPIHALER nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SYMBICORT RAPIHALER’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. SYMBICORT RAPIHALER nedir ve ne için kullanılır?
 SYMBICORT RAPIHALER inhalasyon (solunum) yoluyla kullanılan bir ilaçtır.
 SYMBICORT RAPIHALER gri toz kapaklı kırmızı plastik püskürtme kabına
yerleştirilmiş doz göstergeli basınçlı tüp içinde beyaz inhalasyon süspansiyonu içeren
bir inhalerdir. SYMBICORT RAPIHALER içinde nem çekici bulunan alüminyum folyo
poşette bir adet inhaler içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir inhaler
kullanıma hazırlandıktan sonra 120 püskürtme içerir.
 SYMBICORT RAPIHALER’de etkin madde olarak budesonid ve formoterol fumarat
dihidrat bulunur. Her püskürtme 160 mikrogram budesonid ve 4.5 mikrogram
formoterol fumarat dihidrat içerir.
- Budesonid “kortikosteroidler” adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Budesonid
akciğerlerinizdeki şişmeyi ve iltihabı azaltarak ve önleyerek etki gösterir.
- Formoterol fumarat dihidrat “uzun etkili beta2 adrenoseptör agonistleri” veya
“bronkodilatörler” adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Formoterol fumarat dihidrat
solunum yollarınızdaki kasları gevşeterek etki gösterir. Bu etki daha kolay nefes alıp
vermenize yardımcı olur.
 SYMBICORT RAPIHALER, yetişkinlerde kronik tıkayıcı akciğer hastalığının (KOAH)
belirtilerinin tedavisinde kullanılan bir inhalerdir. KOAH, genellikle sigara içmenin
neden olduğu solunum yollarının uzun süreli bir hastalığıdır.
 SYMBICORT RAPIHALER, “rahatlatıcı inhaler” olarak kullanılmamalıdır.
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2. SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SYMBICORT RAPIHALER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
 Budesonide, formoterole veya bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden
herhangi birine karşı alerjiniz varsa.
SYMBICORT RAPIHALER’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmaya
başlamadan önce doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz:
Eğer:
 Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,
 Akciğerlerinizde iltihaplanma varsa,
 Yüksek tansiyonunuz varsa veya bugüne kadar kalp sağlığınızla ilgili bir problem
yaşadıysanız (düzensiz kalp atışı, çok hızlı nabız, atardamarlarda daralma veya kalp
yetmezliği dahil),
 Tiroid veya böbreküstü bezlerinizle ilgili problemleriniz varsa,
 Kanınızda potasyum düzeyi düşükse,
 Ağır karaciğer rahatsızlığınız varsa.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
SYMBICORT RAPIHALER’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
SYMBICORT RAPIHALER solunum yoluyla uygulanır. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerle
etkileşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte ilacın solunması esnasında yiyecek ve içecek
alımından kaçınılmalıdır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, SYMBICORT RAPIHALER’i
kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz aksini söylemedikçe SYMBICORT
RAPIHALER’i kullanmayınız.
SYMBICORT RAPIHALER’i kullanırken hamile kalırsanız, SYMBICORT RAPIHALER’i
kullanmayı bırakmayınız; ancak derhal doktorunuzla görüşünüz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmadan önce doktorunuzla görüşünüz.
Araç ve makine kullanımı
SYMBICORT RAPIHALER’in araç veya makine kullanma beceriniz üzerinde herhangi bir
etkisi yoktur ya da ihmal edilebilir düzeyde etkisi vardır.

Sayfa 2 / 10

SYMBICORT RAPIHALER’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında
önemli bilgiler
SYMBICORT RAPIHALER’in içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde
bulunmamaktadır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Başka ilaçlar kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa
doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza
söyleyiniz:
 Göz içi basıncındaki artışın (glokom) tedavisinde kullanılan göz damlaları dahil (timolol
gibi) yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokör ilaçlar (atenolol veya propranolol
gibi),
 Hızlı veya düzensiz kalp atışları için kullanılan ilaçlar (kinidin gibi),
 Çoğunlukla kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin gibi ilaçlar,
 Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan “idrar söktürücü” olarak da bilinen diüretikler
(furosemid gibi),
 Ağızdan alınan steroid ilaçlar (prednizolon gibi),
 Çoğunlukla KOAH veya astım tedavisinde kullanılan ksantin türevi ilaçlar (teofilin veya
aminofilin gibi),
 Diğer solunum yolu genişleticiler (salbutamol gibi),
 Depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar (amitriptilin gibi) ve nefazodon,
 Sinir hastalıkları tedavisinde kullanılan fenotiyazin türevi ilaçlar (klorpromazin ve
proklorperazin gibi),
 HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan “HIV-proteaz inhibitörleri” olarak adlandırılan ilaçlar
(ritonavir gibi),
 Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,
posakonazol, klaritromisin ve telitromisin gibi),
 Parkinson Hastalığı’nda kullanılan ilaçlar (leva-dopa gibi),
 Tiroid problemlerinde kullanılan ilaçlar (levo-tiroksin gibi).
Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, SYMBICORT
RAPIHALER’i kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla görüşünüz.
Ayrıca ameliyat veya diş tedavisi için genel anestezi alacaksanız doktorunuza veya eczacınıza
söyleyiniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. SYMBICORT RAPIHALER nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin
değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 SYMBICORT RAPIHALER’i, o anda KOAH belirtileriniz olmasa dahi, her gün
kullanmaya devam etmeniz önemlidir.
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Normal doz günde iki kez 2 inhalasyondur.
Eğer KOAH için steroid tabletler kullanıyorsanız, SYMBICORT RAPIHALER kullanmaya
başladığınızda doktorunuz aldığınız tablet sayısını azaltabilir. Eğer uzun bir süredir oral
steroid tabletleri kullanıyorsanız, doktorunuz zaman zaman kan testi yaptırmanızı isteyebilir.
Oral steroid tabletleri azaltırken, göğsünüz ile ilgili belirtiler düzelse dahi genel olarak
kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı, güçsüzlük veya
eklem ya da kas ağrısı ve döküntü (egzama) gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Bu belirtilerden
herhangi biri sizi endişelendirirse veya baş ağrısı, yorgunluk, bulantı (hasta hissetme) ya da
kusma (hasta olma) gibi belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla iletişime geçiniz. Alerji
veya eklem iltihabı belirtileriniz olması halinde başka bir ilaç almanız gerekebilir.
SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmaya devam edip etmeme konusunda endişe
yaşıyorsanız doktorunuzla konuşmanız gerekir.
Stres dönemlerinde (örn., göğüs enfeksiyonunuz varken veya bir ameliyat öncesinde)
doktorunuz her zamanki tedavinize steroid tabletleri eklemeyi düşünebilir.
KOAH belirtileri hakkında önemli bilgi
Eğer SYMBICORT RAPIHALER’i kullanırken nefessiz kalma hissi yaşarsanız veya hırıltı
olursa, SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmaya devam etmeli; ancak ek tedaviye
ihtiyacınız olabileceğinden mümkün olan en kısa süre içinde doktorunuz ile görüşmelisiniz.
Aşağıdakilerden biri sizin için söz konusu olursa derhal doktorunuzla iletişime geçiniz:
 Nefes alıp vermeniz kötüleşirse veya gece sık sık nefessiz kalıp uyanırsanız
 Sabahları göğsünüzde sıkışma hissetmeye başlarsanız veya göğüs sıkışması her
zamankinden daha uzun sürüyorsa
 Bu bulgular KOAH’ınızın gerektiği gibi kontrol edilmediği anlamına gelebilir ve derhal
başka veya ek tedaviye ihtiyacınız olabilir.
KOAH için doktorunuz antikolinerjik ilaçlar (tiotropiyum veya ipratropium bromür) gibi
başka solunum yolu gevşetici ilaçlar reçete edebilir.
Uygulama yolu ve metodu:
SYMBICORT RAPIHALER’iniz hakkında bilgi
 İnhalerin parçaları resimde gösterilmektedir. İnhaleri teslim aldığınızda inhaler
birleştirilmiş halde olacaktır. Parçalarına ayırmayınız. Eğer tüp gevşerse inhalere geri takıp
kullanmaya devam ediniz.

Şekil 1
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SYMBICORT RAPIHALER’inizin hazırlanması
SYMBICORT RAPIHALER’inizi kullanmaya başlamadan önce folyo poşetinden çıkarınız.
Poşeti ve bunun içinde bulunan nem çekiciyi atınız. İnhaleriniz yeniyse, bir hafta veya daha
uzun bir süredir kullanılmadıysa veya yere düştüyse, hafifçe çalkalayın ve kullanıma hazır
hale getirmek için havaya doğru 2 püskürtme gerçekleştirin.
İnhaler’in kullanılmasına yönelik yollar

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

İnhalerinizi kullanımına hazırlamak için aşağıdaki talimatlara uyunuz:
1. Her kullanmadan önce inhaleri hafifçe sallayınız.
2. Yan kısımlardaki çıkıntılara hafifçe bastırarak ağızlığı çıkarınız. Kapağın altındaki
ağızlık inhaler cihaza bağlı kalacaktır. (bakınız Şekil 2)
3. Solunum cihazını, cihazın alt kısmında başparmak (parmaklarınızı) ve üst kısmında
işaret parmağınızı (parmaklarınızı) kullanarak ağzınızın önüne dik tutun. Daha sonra
mümkün olduğu kadar nefes veriniz, ağızlığı hafifçe ağzınıza, dişleriniz arasına koyun
ve etrafını dudaklarınız ile kapatın.
4. Ağzınızdan yavaş, rahatça ve derin nefes almaya başlayınız. Bir püskürtme için
inhalere sıkıca basınız.
5. Nefes almaya devam ediniz ve nefesinizi 10 saniye ya da kendinizi rahat hissettiğiniz
süre boyunca tutunuz, inhaleri ağzınızdan çıkarınız ve parmağınızı sayaçtan çekiniz.
Doktorunuzun yönlendirmesine uygun şekilde başka bir püskürtme alın, inhaleri
yavaşça sallayın ve ardından 3-5 arasındaki adımları tekrarlayın.
6. Toz ve diğer pisliklerin ilacınıza girmesini engellemek için hafifçe tık sesi duyana
kadar iterek ağızlık kapağını geri koyun
7. Fazla gelen ilacı uzaklaştırmak için ağzınızı su ile çalkalayınız.
Sayfa 5 / 10

Şekil 5
Bakımdan sorumlu kişiler, SYMBICORT RAPIHALER reçete edilen hastaların doğru
inhalasyon tekniğini kullandıklarından emin olmalıdır.
SYMBICORT RAPIHALER’ inizin temizlenmesi
İnhaler ağızlığı düzenli olarak, haftada en az bir kez temizlenmelidir. Bunun için:






Ağızlık kapağını çıkarınız.
Temiz, kuru bez ile ağızlığın içi ve dışını temizleyiniz.
Ağızlığın kapağı yeniden yerleştiriniz.
İnhalerinizi suya koymayınız.
İnhaleri parçalarına ayırmaya çalışmayınız.

Sayacın okunması:
İnhalerinizin üst kısmındaki sayaç, SYMBICORT RAPIHALER’inizde kaç püskürtme
kaldığını size gösterecektir.

 Her inhalasyon aldığınızda veya havaya bir püskürtmede ok sıfıra (“0”) doğru hareket
eder. (ya inhalasyon cihazınızı kullanmaya hazırlarken ya da ilacı aldığınızda)
 Ok sarı alana ilk girdiğinde bu, yaklaşık 20 püskürtme kaldığını gösterir.

 Sayacı okuyarak SYMBICORT RAPIHALER inhalerinizde kalan püskürtme sayısını
not etmeniz çok önemlidir. Ok “0”a ulaştığında SYMBICORT RAPIHALER’ inizi
kullanmayı bırakmalısınız. İnhalerinizin boş olmadığını hissedebilirsiniz ve hala
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çalışıyor gibi görünebilir. Bununla birlikte kullanmaya devam ederseniz doğru ilaç
miktarını alamazsınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
SYMBICORT RAPIHALER 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenler için önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalar için herhangi bir özel doz gereksinimi bulunmamaktadır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
SYMBICORT RAPIHALER’in böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin veri
mevcut değildir.
Karaciğer yetmezliği:
SYMBICORT RAPIHALER’in karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin veri
mevcut değildir. Budesonid ve formoterol etkin maddeleri esasen karaciğerde metabolize
olarak elimine olduklarından, ağır karaciğer sirozu olan hastalarda maruziyette artış
beklenebilir.
Eğer SYMBICORT RAPIHALER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir
izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla SYMBICORT RAPIHALER kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden daha fazla SYMBICORT RAPIHALER kullandıysanız titreme, baş
ağrısı veya kalp atışınızda hızlanma görülebilir.
SYMBICORT RAPIHALER’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor
veya eczacı ile konuşunuz.
SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayı unutursanız:
Bir doz almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Bununla birlikte neredeyse bir sonraki
doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
SYMBICORT RAPIHALER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla
görüşünüz. Eğer SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayı bırakırsanız, KOAH bulgu ve
belirtileriniz kötüleşebilir.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, SYMBICORT RAPIHALER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan
kişilerde yan etkiler olabilir; fakat yan etkiler herkeste görülmez.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın
: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
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Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayı durdurunuz ve
DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne
başvurunuz:
 Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü)
şişme, nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü veya kurdeşen (anjiyoödem) ve/veya ani
bayılma hissi. Bu belirtiler alerjik reaksiyon geçirmekte olduğunuz anlamına gelebilir. Bu
çok ciddi yan etki seyrek görülür.
 İnhalerinizi kullandıktan hemen sonra ani hırıltı ve nefes darlığı. Bu belirtilerden herhangi
biri olursa SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayı derhal kesiniz ve “rahatlatıcı”
inhaler kullanınız. Tedavinizde değişiklik yapılması gerekebileceğinden derhal
doktorunuzla iletişime geçiniz. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
SYMBICORT RAPIHALER’in diğer olası yan etkileri şunlardır:
Yaygın
 Çarpıntı (kalp atışınızı hissetmeniz), titreme veya sallanma. Bu etkiler, genellikle hafif
şiddette görülür ve SYMBICORT RAPIHALER kullanmaya devam ettikçe kaybolur.
 Ağızda pamukçuk (bir mantar iltihabı). SYMBICORT RAPIHALER’i kullandıktan sonra
ağzınızı su ile yıkamanız durumunda olasılığı daha azdır.
 Hafif boğaz tahriş, öksürük ve ses kalınlaşması
 Baş ağrısı
 Akciğer enfeksiyonu (pnömoni)
 Bulanık görme
Yaygın olmayan
 Huzursuz, sinirli veya heyecanlı hissetmek, endişelilik hali
 Uyku bozukluğu
 Sersemlik hissi
 Bulantı (hasta hissetme)
 Hızlı kalp atışı
 Ciltte morarmalar
 Kas krampları
Seyrek
 Deri döküntüsü, kaşıntı
 Bronkospazm (solunum yollarındaki kasların kasılarak hırıltıya neden olması). Hırıltı
SYMBICORT RAPIHALER kullandıktan sonra aniden gelişirse, SYMBICORT
RAPIHALER’i kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuzla görüşünüz.
 Kan potasyum seviyesinde düşme
 Düzensiz kalp atışı
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Çok seyrek
 Depresyon
 Özellikle çocuklarda davranış bozuklukları
 Göğüste ağrı veya sıkışma (anjina pektoris)
 Kandaki şeker (glukoz) düzeyinde artış
 Tat almada değişiklikler, örneğin ağızda hoş olmayan tat gibi
 Kan basıncında değişmeler
 Kalbinizde normal olmayan elektriksel sinyal üretimi (QTc aralığının uzaması)
 Kandaki kortizol seviyesinin fazla artmasına bağlı kilo artışına, yüzde yuvarlaklaşmaya,
yüksek kan basıncına ve aşırı kıllanmaya yol açan, bir böbreküstü bezi hastalığı olan
Cushing sendromu, böbrek üstü bezlerinin baskılanması, büyüme geriliği, kemik mineral
yoğunluğunda azalma (kemiklerin incelmesi)
 Katarakt (gözdeki lensin bulutlanması)
 Glokom (göz içi basıncının artması)
Solunum yoluyla alınan kortikosteroidler, özellikle uzun süreli olarak yüksek dozda
alındığında vücudunuzdaki normal steroid hormonu üretimini etkileyebilir. Etkiler şunlardır:
 Kemik mineral yoğunluğunda değişiklikler (kemiklerin incelmesi)
 Katarakt (gözdeki lensin bulutlanması)
 Glokom (göz içi basıncının artması)
 Çocuk ve ergenlerde büyüme hızında yavaşlama
 Adrenal bez (böbreğe komşu küçük bir bez) üzerinde etki
Bu etkilerin meydana gelme olasılığı, kortikosteroid tabletler ile karşılaştırıldığında solunum
yoluyla alınan kortikosteroidler ile çok daha düşüktür.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. SYMBICORT RAPIHALER’in saklanması
SYMBICORT RAPIHALER’i çocukların göremeyeceği,
ambalajında saklayınız.

erişemeyeceği

yerlerde

ve

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin, folyo poşetin ve kartonun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra
SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade etmektedir.
30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Buzdolabına koymayınız ya da dondurmayınız.
Donmaya ve doğrudan güneş ışığına karşı koruyunuz.
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Kullanıldıktan sonra ağızlığın kapağı sıkıca geri takılmalı ve ağızlık yerine oturtulmalıdır.
Basınçlı kaplar içinde bulunan çoğu inhale ürün gibi bu tıbbi ürünün etkisi kap soğuk
olduğunda azalır. En iyi sonuçlar için bu ilaç kullanılmadan önce oda sıcaklığında olmalıdır.
Tüpün içinde basınçlı sıvı bulunmaktadır. 50°C’nin üzerindeki sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır. Tüp delinmemelidir. Tüp, görünüşte boş olsa dahi kırılmamalı, delinmemeli
veya yakılmamalıdır.
İnhaleri poşetinden çıkardıktan sonra 3 ay içinde kullanmanız gerekir. İnhaleri ne zaman
kullanmayı bırakacağınızı size hatırlatması için inhaler etiketi üzerine son kullanma tarihini
yazınız (poşet açıldıktan itibaren 3 ay).
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYMBICORT RAPIHALER’i
kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat sahibi:
AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok
Kat 3-4 34330 Levent-İstanbul
Üretim yeri: AstraZeneca Dunkerque Production, Dunkerque/Fransa
Bu kullanma talimatı 12.02.2019 tarihinde onaylanmıştır.
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