
Çocuklar

Rupatadin
Bu ilaç 2 yaşın altındaki veya 10 kg'ın altındaki 
çocuklarda kullanılmaz.1mg/ml oral solüsyon

rupatadin Diğer ilaçlar ve Rupatadin
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma 
ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

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 sizin için reçete edilmiştir. 

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

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

Rupatadin alıyorsanız, ketokonazol (mantar 
enfeksiyonları için ilaç) veya eritromisin (bakteriyel 
enfeksiyonlar için ilaç) içeren ilaçlar almayınız.
Merkezi sinir sistemi depresan ilaçları, statin ilaçları 
(yüksek kolesterol düzeylerini tedavi etmek için 
kullanılan ilaçlar) veya midazolam (kısa süreli sedasyon 
için kullanılan ilaç) alıyorsanız, Rupatadin almadan 
önce doktorunuza danışınız.

Rupatadin ile yiyecek, içecek ve alkol 
Rupatadin yemekle birlikte veya ayrı alınabilir.

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

Rupatadin, vücudunuzdaki Rupatadin düzeyini 
artırabileceğinden, greyfurt suyu ile birlikte 
alınmamalıdır.
Rupatadin, 10 mg'lık bir dozda alkolün neden 
olduğu uyuşukluğu artırmaz.

Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi 
düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu 
ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.1. Rupatadin nedir ve ne 

için kullanılır?
Araç ve makine kullanmaBu ilaç, bir antihistamin olan aktif madde 

rupatadin içerir. Tavsiye edilen dozda, RUPADİDİN'in araç veya makine 
kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir. Ancak, 
Rupatadin'i ilk kullanmaya başladığınızda, araç veya makine 
kullanmadan önce tedavinin sizi nasıl etkilediğini görmeye 
özen göstermelisiniz.

Rupatadin oral solüsyon 2-11 yaş arası 
çocuklarda hapşırma, burun akıntısı, burun 
tıkanıklığı, göz ve burunda kaşıntı gibi alerjik rinit 
semptomlarını hafifletir.
Rupatadin oral solüsyonu ayrıca 2 ila 11 yaş arası 
çocuklarda kaşıntı ve kurdeşen (lokal cilt kızarıklığı ve 
şişme) gibi ürtiker (alerjik deri döküntüsü) ile ilişkili 
semptomları gidermek için kullanılır.

Rupatadin sukroz, metil parahidroksibenzoat 
ve propilen glikol içerir.
Bu tıbbi ürün sakaroz içerdiğinden dişler için zararlı 
olabilir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı 
şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi 
ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.2. Rupatadin'i kullanmadan önce 

bilmeniz gerekenler Bu tıbbi ürün, alerjik reaksiyonlara 
(muhtemelen gecikmiş) neden olabilen metil 
parahidroksibenzoat içerir.Rupatadin almayın

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

Bu ilaç her ml'sinde 200 mg propilen glikol 
içerir.

Uyarılar ve önlemler Çocuğunuz 5 yaşından küçükse, özellikle propilen 
glikol veya alkol içeren başka ilaçlar kullanıyorsa, bu 
ilacı vermeden önce doktorunuz veya eczacınızla 
konuşun.

Rupatadin'i almadan önce doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşunuz.

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, tavsiye için 
doktorunuza danışın. Rupatadin kullanımı şu anda böbrek veya 
karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 
önerilmemektedir.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, doktorunuz 
tarafından tavsiye edilmedikçe bu ilacı 
almayınız. Bu ilacı alırken doktorunuz ek 
kontroller yapabilir.Kan potasyum seviyeniz düşükse ve/veya kalp 

atışınızda belirli bir anormal düzen varsa (EKG'de 
QTc aralığının bilinen uzaması), bazı kalp hastalığı 
türlerinde ortaya çıkabiliyorsa, doktorunuza 
danışın.

Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa, 
doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe bu 
ilacı almayınız. Bu ilacı alırken doktorunuz ek 
kontroller yapabilir.
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Bu ilaç 1 ml'de 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum 
içerir, yani esasında "sodyum içermez".

5. Rupatadin nasıl saklanır
Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

3. Rupatadin nasıl alınır Bu tıbbi ürün herhangi bir özel saklama 
koşulu gerektirmez.Rupatadin'i her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde 

alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. EXP'den sonra bu ilacı şişe ve kutu üzerinde belirtilen son 
kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, 
o ayın son gününü ifade eder. İlk açılıştan sonraki raf ömrü, 
kutu ve şişe üzerinde yazan son kullanma tarihi ile aynıdır.

Bu ilaç ağızdan kullanım içindir.

25 kg ve üzeri çocuklarda dozaj:Yemeklerle birlikte veya 
ayrı olarak günde bir kez 5 ml (5 mg rupatadin) oral 
solüsyon. Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla 

atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin 
korunmasına yardımcı olacaktır.

10 kg'a eşit veya daha ağır ila 25 kg'ın altındaki 
çocuklarda dozaj:Günde bir kez 2.5 ml (2.5 mg 
rupatadin) oral solüsyon, aç veya tok karnına.
Doktorunuz size Rupatadin ile tedavinizin ne kadar 
süreceğini söyleyecektir.

6. Paketin içeriği ve 
diğer bilgiler

Kullanım için talimatlar:

• Şişeyi açmak için kapağa basın ve saat yönünün 
tersine çevirin.

Rupatadin ne içerir
• Aktif madde rupatadindir. Her ml'de 1 mg 

rupatadin (fumarat olarak) bulunur.• Şırıngayı alın ve delikli tapaya koyun ve 
şişeyi ters çevirin. • Diğer maddeler şunlardır:

propilen glikol (E1520), sitrik asit susuz, susuz 
disodyum fosfat, sakarin sodyum, sukroz, 
metil parahidroksibenzoat (E218), kinolin 
sarısı (E104), muz aroması,
Arıtılmış su. Bkz. bölüm 2 "Rupatadin sukroz, 
metil parahidroksibenzoat ve propilen glikol 
içerir".

• Şırıngayı öngörülen dozla doldurun.
• Doğrudan dozlama şırıngasından uygulayın.
• Kullanımdan sonra şırıngayı yıkayın.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Rupatadin kullandıysanız

İlacınızı yanlışlıkla yüksek dozda aldıysanız, derhal 
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Rupatadin'i kullanmayı unutursanız Rupatadin neye benziyor ve paketin 
içeriğiUnutulan bireysel dozları telafi etmek için çift 

doz almayınız. Rupatadin berrak sarı bir oral solüsyondur.
Rupatadin, delikli tıpalı ve çocuklara dayanıklı kapaklı 
amber plastik bir şişede paketlenmiştir. Her şişe 120 ml 
Rupatadin solüsyonu içerir. Pakette 0.25ml aralıklarla 
derecelendirilmiş 5ml'lik bir oral şırınga bulunur.

4. Olası yan etkiler
Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese de Rupatadin 
yan etkilere neden olabilir.
Yaygın yan etkiler (10 kişiden 1'ini 
etkileyebilir):

Pazarlama yetkilendirme sahibi:
Aspire İlaç Limited Şirketi
Unit 4, Rotherbrook Court Bedford Road, 
Petersfield Hampshire, GU32 3QG, 
Birleşik Krallık

Baş ağrısı ve uyku hali.
Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden 1'ini 
etkileyebilir):
Grip, nazofarenjit, üst solunum yolu enfeksiyonu, 
eozinofili, nötropeni, baş dönmesi, mide bulantısı, 
egzama, gece terlemeleri ve yorgunluk.

Üretici firma:
Italfarmaco SA
San Rafael, 3
Pol. Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas, İspanya

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile 
konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri 
içerir. Ayrıca yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla 
da bildirebilirsiniz (web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard 
veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart için 
arama yapın). Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği 
hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

veya
Recipharm Parets SL
Ramon y Cajal, 2
08150 Parets del Vallés, İspanya
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