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MED İ
Zİ
NC ŞURUP 100ml
Formülü: 5ml ( 1 ölçek )’de:
Aktif madde:
Çinko Sülfat 66mg ( 15mg elementel çinkoya eş
değ
er )
Yardı
mcımaddeler:
Gliserin, metil paraben, frambuaz esansı
, ponceau 4R, sakaroz.
Farmakolojik Özellikleri:
Farmakodinamik Özellikler: Çinko karbonik anhidraz, karboksipeptidaz A, alkol
dehidrojenaz, alkali fosfataz ve RNA polimeraz dahil olmak üzere ikiyüzden fazla
metalloenzimin faaliyet göstermesi için gereklidir. Organizmada çinko eksikliğ
i sonucunda
protein ve karbonhidrat metabolizmasıbozulur, büyümede yavaş
lama, öğ
renme kapasitesinde
azalma görülür. β-Talasemili çocuklarda serum çinko seviyesinin düş
ük olduğ
u tespit edilmiş
ve çinko tedavisiyle bu çocukları
n sağ
lı
klıçocuklarla eş
it geliş
me gösterdikleri görülmüş
tür.
Farmakokinetik Özellikler:
Absorpsiyon:
Oral olarak alı
nan çinkonun % 20 – 30’u duodenum ve ileumdan absorbe olur. Çinko absorbe
olduktan sonra barsakta metallotiyonein proteinine bağlanı
r. Süt, peynir, lifli gı
dalar, kahve
çinkonun absorpsiyonunu azaltı
r. Normal plazma çinko konsantrasyonu 0.7 – 1.5μg/ml
arası
ndadı
r. Oral olarak 50mg çinko alan hastanı
n plazma konsantrasyonu 2 – 3 saatte
yaklaş
ı
k 2.5μg/ml’ye ulaş
ı
r. Çinkonun plazma yarıömrü 3 saattir.
Dağ
ı
lı
m:
Çinkonun yaklaş
ı
k % 60’ıalbumine, % 30–40’ıalfa-2-makroglobuline veya transferrine, %
1’i de aminoasitlere bağ
lanı
r.
Eliminasyon:
Absorbe olmayan çinkonun fazlasıvücuttan feçesle atı
lı
r. Normal bir yetiş
kinin gı
dalarla
aldı
ğ
ıgünlük 13.2mg çinkonun 5.6mg’ıfeçes, 0.1 – 0.9mg’ıidrarla atı
lı
r. Safra ile atı
lan
çinko miktarıidrarla atı
landan daha azdı
r. Terleme yoluyla da çinko vücuttan atı
labilir.
Endikasyonları
:
Çinko eksikliğinin giderilmesinde veya eksikliğ
in önlenmesinde endikedir.
Kontrendikasyonlar:
Preparatı
n bileş
iminde bulunan maddelerden birine aş
ı
rıduyarlı
lı
ğıolanlarda kontrendikedir.
Uyarı
lar / Önlemler:
Çinko sülfatı
n yüksek dozlarda alı
nmasıHDL düzeyini arttı
rabilir, immün sistem
fonksiyonları
nıbozabilir.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanı
mı
:
Gebelik Kategorisi: C
Gebelerde yapı
lmı
şyeterli ve kontrollü çalı
ş
ma yoktur. Bu nedenle doktor kontrolünde
kullanı
lmasıtavsiye edilir.
Emziren annelerde kullanı
m
Emzirme döneminde günlük önerilen dozlarda çinko kullanı
mı
nda problem bildirilmemiş
tir.
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Araç ve makine kullanmaya etkisi:
Araç ve makine kullanmaya bildirilen bir etkisi yoktur.
Yan Etkiler / Advers Etkiler:
Çinko sülfatı
n yüksek dozlarda alı
nmasımide barsak ş
ikayetlerine neden olabilir. 0.6 – 2 g
dozunda alı
nmasıdurumunda kusma görülebilir.
Oral yoldan alı
nan çinko sülfat dispepsi, bulantı
, kusma, abdominal ağ
rı
, ishal gibi
gastrointestinal ş
ikayetlere neden olabilir. Bu ş
ikayetler, özellikle ilaç boşmideyle alı
ndı
ğ
ı
nda
yaygı
ndı
r. Yemekle birlikte kullanı
lmasıdurumunda bu etkiler azalabilir.
BEKLENMEYEN Bİ
R ETKİGÖRÜLDÜĞÜND E DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ!
İ
laç Etkileş
imleri ve Diğ
er Etkileş
meler:
Bakı
r: Yüksek dozda alı
nan çinko bakı
rı
n barsaktan absorpsiyonunu inhibe eder.
Diüretik: Tiyazid grubu diüretikler çinkonun idrarla atı
lması
nıarttı
rı
r.
Demir: Yüksek dozda alı
nan demir çinkonun absorpsiyonunu inhibe eder.
Penisillamin: Birlikte alı
ndı
ğ
ı
nda çinkonun absorpsiyonunu azaltabilir. Tetrasiklin: Çinko
tuzlarıile ş
elat teş
kil ettiğ
inden tetrasiklinin absorpsiyonunu azaltabilir.
Florokinolon: Çinko florokinolonları
n absorpsiyonunu azaltabilir.
Kullanı
m Şekli ve Dozu:
Doktor tarafı
ndan baş
ka ş
ekilde tavsiye edilmediyse;
0 – 5 yaşarası
6 – 14 yaşarası
Yetiş
kinlerde
Gebelikte
Laktasyonda
Diyare
Acrodermatitis enteropathica
Protein enerji malnütrisyonu
(PEM )
Wilson hastalı
ğ
ı
0 – 5 yaşarası
6 – 14 yaşarası

5 – 10mg
10 – 15mg
15 – 30mg
20mg
30mg
30mg
45mg
30mg

1/3 – 2/3 ölçek
2/3 – 1 ölçek
1 – 2 ölçek
1 1/3 ölçek
2 ölçek
2 ölçek
3 ölçek
2 ölçek

45mg
75mg

3 ölçek
5 ölçek

Doz Aş
ı
mıve Tedavisi:
Aş
ı
rıdozda alı
ndı
ğı
nda hipotansiyon (başdönmesi ve sersemlik hissi), sarı
lı
k (ciltte ve
gözlerde sarırenk oluş
ması
) pulmoner ödem (göğ
üs ağ
rı
sıve kı
sa kı
sa nefes alma), bulantıve
kusma görülebilir.
Doz aş
ı
mıtedavisi olarak süt veya su verilerek kan konsantrasyonu seyreltilir. Spesifik tedavi
olarak i.m. veya i.v. yoldan günlük 50 – 75mg/kg dozda kalsiyum disodyum edetat 3 – 6 eş
it
dozda 5 güne kadar verilir.
S aklama Koş
ulları
:
25
C’nin altı
ndaki oda sı
caklı
ğı
nda, ı
ş
ı
ktan koruyarak saklayı
nı
z. Çocukları
n göremeyeceği
ve eriş
emeyeceğ
i yerlerde ve ambalajı
nda saklayı
nı
z.
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Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası
:
100ml’lik cam ş
iş
elerde.
Ruhsat Numarası
:
219/11
Ruhsat S ahibi:
Casel Ecz. Cahit Selimoğ
lu İ
laç San. ve Tic. Ltd. Şti.
M erter – İ
stanbul
İ
malatçı
:
Biofarma İ
laç San. ve Tic. A.Ş.
Samandı
ra / Kartal – İ
stanbul
Reçete ile satı
lı
r.
Ruhsat Onay Tarihi: 04. 06. 2009
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