
Bu belirtiler bir süre sonra düzelmezse, yeni belirtiler 
geliştirirseniz veya belirtilerinizden endişe duyuyorsanız 
doktorunuzla konuşun.

Diyetiniz ve yaşam tarzınız da IBS tedavisine yardımcı olabilir: 
Diyetinizi nasıl kısıtladığınız, IBS'nin sizi nasıl etkilediğine bağlıdır. 
Bazı yiyeceklerin semptomlara yol açtığını fark ederseniz, onları 
yememek mantıklıdır. Yüksek lifli bir diyet yardımcı olabilir, ancak 
daha fazla bilgi için eczacınıza danışın.
Bazı insanlar rahatlamayı öğrenmenin IBS semptomlarını azaltmaya 
yardımcı olabileceğini bulmuşlardır. Rahatlamak ve nazikçe gevşemek 
için her gün birkaç dakika ayırmayı yararlı bulabilirsiniz.

2. Mebeverine'i almadan önce bilmeniz gerekenler

Mebeverin'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Mebeverine veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi 
birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).

mebeverin 135 mg
film kaplı tabletler

Uyarılar ve önlemler
Aşağıdaki durumlarda Mebeverine'i almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz:

• Yeni semptomlar geliştirdiniz veya semptomlarınız 
kötüleşti.
• Karaciğer veya böbrek problemleriniz varsaBu broşürde neler var?

1. MEBEVERİN nedir ve ne için kullanılır?
2. Mebeverine'i almadan önce bilmeniz gerekenler
3. Mebeverin nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Mebeverin nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler.

Yukarıdakiler sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), bu ilacı 
almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Diğer ilaçlar ve Mebeverin
Mebeverinin diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir, ancak başka 
ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz 
varsa bunu doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz.

1. MEBEVERİN nedir ve ne için kullanılır? alkol ile mebeverin
Mebeverine 135 mg film kaplı tabletleri alırken alkol 
alabilirsiniz.

Mebeverine 135 mg film kaplı tabletler, aktif bileşen 
mebeverin hidroklorür içerir. Bu, antispazmodikler adı verilen 
bir ilaç grubuna aittir. Hamilelik, emzirme ve doğurganlık

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi 
düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı 
almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mebeverin, mide-bağırsak yolunun (bağırsak) kaslarını 
gevşetmeye yardımcı olur. İrritabl barsak sendromu gibi 
durumlarda ve kronik irritabl kolon, spastik kabızlık, mukus 
kolit ve spastik kolit gibi benzer problemlerde kullanılır. Hamile kadınlar için Mebeverine'nin güvenliği hakkında 

sadece sınırlı bilgi vardır. Doktorunuz hamile kalmadan önce 
veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez Mebeverin almayı 
bırakmanızı tavsiye edebilir. Mebeverin emzirme döneminde 
kullanılmamalıdır.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), bağırsakta veya bağırsakta 
spazm ve ağrıya neden olan çok yaygın bir durumdur.
Bağırsak, yiyeceklerin sindirilebilmesi için geçtiği uzun 
kaslı bir tüptür. eğer bağırsak
spazma girer ve çok sıkar, ağrı olur. Bu ilacın çalışma şekli 
rahatlatıcıdır.
IBS'nin spazmı, ağrısı ve diğer semptomları.

Araç ve makine kullanma
Mebeverinin araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi olası 
değildir.

İrritabl bağırsak sendromunun (IBS) ana semptomları şunları 
içerir: Mebeverin laktoz içerir

Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı 
intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce 
doktorunuzla temasa geçiniz.

• mide ağrısı ve spazm
• kalıcı ishal veya dönüşümlü kabızlık ve ishal

• gaz (rüzgar) ve şişkinlik hissi
• küçük, sert, pelet benzeri veya şerit benzeri dışkı (dışkı) Mebeverin sodyum içerir

Bu ilaç, her film kaplı tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha 
az sodyum içerir, yani esasında "sodyum içermez".Bu belirtiler kişiden kişiye değişebilir.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN TURKISH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Mebeverin nasıl alınır 5. Mebeverin nasıl saklanır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya 
eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

EXP'den sonra bu ilacı karton veya etiket üzerinde belirtilen son 
kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanma tarihi, o ayın 
son gününü ifade eder.Tableti yemekten 20 dakika önce almaya çalışın - bazı 

insanlar semptomlarını yemek yedikten sonra daha 
güçlü bulur. Tableti bütün olarak suyla yutunuz. Tableti 
çiğnemeyin.

Bu ilacı 30°C'nin altında kuru bir yerde saklayın ve ışıktan 
koruyun.
Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. 
Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza 
sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı 
olacaktır.

Yetişkinler (yaşlılar dahil):
• Önerilen doz günde üç defa bir tablettir. Almagünde üçten 

fazla tablet.
• Belirtileriniz düzelirse aldığınız tablet sayısı azalabilir.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler
Çocuklar ve ergenler: MebeverinolumsuzlukÇocuklarda ve 
18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılması önerilir. Mebeverine ne içerir?

Aktif madde mebeverin hidroklorürdür. Her film kaplı tablet 
135 mg mebeverin hidroklorür içerir. Diğer bileşenler 
şunlardır:
mikrokristalin selüloz 
laktoz monohidrat
povidon
talk
magnezyum stearat
sodyum nişasta glikolat.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Mebeverin kullandıysanız
Mebeverin Tablet'ten kullanmanız gerekenden fazlasını 
(doz aşımı) aldıysanız, doktorunuzla veya hastanenin acil 
bölümüne başvurunuz.hemen. Bu broşürü ve kalan 
tabletleri yanınıza alınız.

Mebeverin'i kullanmayı unutursanız
Bir doz Mebeverine film kaplı tableti doğru zamanda almayı 
unutursanız, bir sonraki dozunuzun zamanı gelmemişse, 
hatırladığınız anda onu alınız.Yapmaunutulan tableti telafi 
etmek için çift doz alınız.

Tablet kaplaması, hidroksipropil metilselüloz (E464), 
titanyum dioksit (E171) ve polietilen glikol içerir.

Mebeverin almayı bırakırsanız
Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzla konuşmadan 
tabletleri almayı bırakmayınız.

Mebeverine'in görünüşü ve paketin içeriği Mebeverin 
tabletleri, bir tarafında “MV135” olarak işaretlenmiş beyaz kaplı 
tabletlerdir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, 
doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

İlaç, plastik şişelerde veya 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 
84, 90 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda mevcuttur. Tüm 
paket boyutları pazarlanmayabilir.

4. Olası yan etkiler Pazarlama yetkilendirme sahibi: 
Milpharm Limited
Ares Bloğu, Odyssey Business Park 
West End Yolu
Ruislip HA4 6QD
Birleşik Krallık

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, 
ancak bunları herkes almayabilir.
Aşağıdakileri fark edersenizalmayı bırakmaktabletleri alın ve 
doktorunuza gidinhemen veya size en yakın hastane
• Nefes almada zorluk, yüz, boyun, dudaklar, dil veya 

boğazda şişme (şiddetli alerjik reaksiyonlar) Üretici firma:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Sanayi Sitesi, Hal Far, Birzebbugia, 
BBG 3000,
Malta.

Diğer yan etkiler:cilt reaksiyonları, iltihaplı veya kızarık cilt, 
şişme, kurdeşen, kaşıntı veya cilt döküntüleri gibi alerjik 
reaksiyonlar meydana gelebilir.
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile 
konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen tüm yan etkileri içerir. Milpharm Limited

Ares Blok,
Odyssey İş Parkı,
West End Yolu, Ruislip HA4 6QD, 
Birleşik Krallık.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya 
hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan 
etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla şu 
adresten de bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart Yan etkileri 
bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya 
yardımcı olabilirsiniz.

Bu broşür en son 10/2020 tarihinde revize edilmiştir.
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Kullanım Broşürü: Hasta için bilgiler Bu belirtiler kişiden kişiye değişebilir.

Mebeverin 135 mg film-
kaplı tabletler

Bu belirtiler bir süre sonra düzelmezse, yeni 
belirtiler geliştirirseniz veya belirtilerinizden 
endişe duyuyorsanız doktorunuzla konuşun.mebeverin hidroklorür

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı 
kullanmaya başlamadan önce bu kullanma 
talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız 
gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza veya 

eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. 

Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri 
sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar 
verebilir.

- Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme 
bakın.

Diyetiniz ve yaşam tarzınız da IBS tedavisine yardımcı 
olabilir:
Diyetinizi nasıl kısıtladığınız, IBS'nin sizi nasıl 
etkilediğine bağlıdır. Bazı yiyeceklerin semptomlara 
yol açtığını fark ederseniz, onları yememek mantıklıdır. 
Yüksek lifli bir diyet yardımcı olabilir, ancak daha fazla 
bilgi için eczacınıza danışın.
Bazı insanlar rahatlamayı öğrenmenin IBS semptomlarını 
azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuşlardır. 
Rahatlamak ve nazikçe gevşemek için her gün birkaç 
dakika ayırmayı yararlı bulabilirsiniz.

2. Mebeverine'i almadan önce bilmeniz 
gerekenler
Mebeverin'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Mebeverine veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden 
herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da 
listelenmiştir).

Bu broşürde neler var?
1. MEBEVERİN nedir ve ne için kullanılır?
2. Mebeverine'i almadan önce bilmeniz 
gerekenler
3. Mebeverin nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Mebeverin nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler.

Uyarılar ve önlemler
Aşağıdaki durumlarda Mebeverine'i almadan önce doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşunuz:
• Yeni semptomlar geliştirdiniz veya 

semptomlarınız kötüleşti.
• Karaciğer veya böbrek problemleriniz var1. MEBEVERİN nedir ve ne için kullanılır?
Yukarıdakiler sizin için geçerliyse (veya emin 
değilseniz), bu ilacı almadan önce doktorunuzla 
veya eczacınızla konuşun.Mebeverine 135 mg film kaplı tabletler, aktif 

bileşen mebeverin hidroklorür içerir. Bu, 
antispazmodikler adı verilen bir ilaç grubuna 
aittir.

Diğer ilaçlar ve Mebeverin Mebeverinin diğer 
ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir, ancak başka 
ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya 
alma ihtimaliniz varsa bunu doktorunuza veya 
eczacınıza söylemelisiniz.

Mebeverin, mide-bağırsak yolunun (bağırsak) 
kaslarını gevşetmeye yardımcı olur. İrritabl 
barsak sendromu gibi durumlarda ve kronik 
irritabl kolon, spastik kabızlık, mukus kolit ve 
spastik kolit gibi benzer problemlerde 
kullanılır.

alkol ile mebeverin
Mebeverine 135 mg film kaplı tabletleri 
alırken alkol alabilirsiniz.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), bağırsakta 
veya bağırsakta spazm ve ağrıya neden olan 
çok yaygın bir durumdur.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık Hamileyseniz 
veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi 
düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı 
planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza 
veya eczacınıza danışınız.

Bağırsak, yiyeceklerin sindirilebilmesi için 
geçtiği uzun kaslı bir tüptür. Bağırsak spazm 
yaparsa ve çok sıkarsa ağrı olur. Bu ilacın 
çalışma şekli, IBS'nin spazmını, ağrısını ve diğer 
semptomlarını hafifletmektir.

Hamile kadınlar için Mebeverine'nin 
güvenliği hakkında sadece sınırlı bilgi vardır. 
Doktorunuz hamile kalmadan önce veya 
hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez 
Mebeverin almayı bırakmanızı tavsiye 
edebilir. Mebeverin emzirme döneminde 
kullanılmamalıdır.

İrritabl bağırsak sendromunun (IBS) ana semptomları 
şunları içerir:

• mide ağrısı ve spazm
• kalıcı ishal veya alternatif kabızlık 

ve ishal
• gaz (rüzgar) ve şişkinlik hissi
• küçük, sert, pelet benzeri veya şerit benzeri 

dışkı (dışkı)

Araç ve makine kullanma
Mebeverinin araç veya makine kullanma yeteneğinizi 
etkilemesi olası değildir.

Mebeverin laktoz içerir
Doktorunuz tarafından size söylendiyse,



Bazı şekerlere karşı intoleransınız varsa, bu tıbbi 
ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi.

5. Mebeverin nasıl saklanır
3. Mebeverin nasıl alınır Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde 

saklayın.Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya 
eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız. EXP'den sonra bu ilacı karton veya etiket üzerinde 

belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. 
Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.Tableti yemekten 20 dakika önce almaya çalışın - 

bazı insanlar semptomlarını yemek yedikten 
sonra daha güçlü bulur. Tableti bütün olarak 
suyla yutunuz. Tableti çiğnemeyin. Bu ilacı 30ºC'nin altında kuru bir yerde saklayın ve 

ışıktan koruyun.
Yetişkinler (yaşlılar dahil):
• Önerilen doz günde üç kez bir tablettir.

Almagünde üçten fazla tablet.

• Belirtileriniz düzelirse aldığınız tablet 
sayısı azalabilir.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla 
atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler 
çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler
Çocuklar ve ergenler: Mebeverinolumsuzluk 
Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda 
kullanılması önerilir.

Mebeverine ne içerir? Aktif madde 
mebeverin hidroklorürdür. Her film kaplı 
tablet 135 mg mebeverin hidroklorür içerir.

Diğer bileşenler şunlardır: 
mikrokristalin selüloz 
laktoz monohidrat
povidon
talk
magnezyum stearat
sodyum nişasta glikolat.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Mebeverin 
kullandıysanız Mebeverin Tablet'ten kullanmanız 
gerekenden fazlasını (doz aşımı) aldıysanız, 
doktorunuzla veya hastanenin acil bölümüne 
başvurunuz. hemen. Bu broşürü ve kalan tabletleri 
yanınıza alınız.
Mebeverin'i kullanmayı unutursanız
Bir doz Mebeverine film kaplı tableti doğru 
zamanda almayı unutursanız, bir sonraki 
dozunuzun zamanı gelmemişse, hatırladığınız 
anda onu alınız.Yapmaunutulan tableti telafi 
etmek için çift doz alınız.

Tablet kaplaması, hidroksipropil metilselüloz 
(E464), titanyum dioksit (E171) ve polietilen 
glikol içerir.

Mebeverin almayı bırakırsanız
Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzla 
konuşmadan tabletleri almayı bırakmayınız.

Mebeverine'in görünüşü ve paketin içeriği

Mebeverin tabletleri, bir tarafında “MV135” olarak 
işaretlenmiş beyaz kaplı tabletlerdir.Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız 

varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. İlaç, plastik şişelerde veya 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 
56, 60, 84, 90 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda 
mevcuttur. Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden 
olabilir, ancak bunları herkes almayabilir. Pazarlama yetkilendirme sahibi: 

Milpharm Limited
Ares Bloğu, Odyssey Business Park 
West End Yolu
Ruislip HA4 6QD
Birleşik Krallık

Aşağıdakileri fark edersenizalmayı bırakmak
tabletleri alın ve doktorunuza gidinhemen veya size 
en yakın hastane
• Nefes almada zorluk, yüz, boyun, dudaklar, dil 

veya boğazda şişme (şiddetli alerjik 
reaksiyonlar) Üretici firma:

Gerard Laboratuvarları
35/36 Balydoyle Sanayi Sitesi 
Grange Yolu
Dublin 13
İrlanda

Diğer yan etkiler:cilt reaksiyonları, iltihaplı veya kızarık 
cilt, şişme, kurdeşen, kaşıntı veya cilt döküntüleri gibi 
alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 
tüm yan etkileri içerir. Bu broşür en son 05/2018 tarihinde revize edilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız 
veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri 
doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla şu adresten de 
bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart Yan etkileri 
bildirerek sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz.
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