PERBRONŞ ŞURUP 120ml
Formülü: Her 5ml (1 ölçek)’ de:
Aktif madde:
Oksolamin fosfat 50mg (35.5 mg Oksolamin baza eşdeğer)
Yardımcı maddeler:
Sitrik asit, frambuaz esansı, ponso 4R, şeker
Farmakolojik Özellikleri:
Perbronş Şurup’un etken maddesi olan oksolamin fosfat çok yönlü etkisi olan
bir maddedir. Antienflamatuar etkisiyle solunum yolları mukozasındaki
enflamasyonu tedavi eder ve bu enflamasyona bağlı olan ağrı, ateş ve irritasyonu
ortadan kaldırır. Öksürüğü semptomatik olarak kesmeyip solunum yolları
enflamasyonunu ortadan kaldırarak nedenin esas tedavisini yapar.
Analjezik ve spazm çözücü etkiye sahip olan oksolamin irritasyona ve
enflamasyona bağlı spazmı çözer, solunumu kolaylaştırır, tahrişi önler.
Mukolitik etkisiyle sekresyonu sulandırır.
Etkisinin periferik oluşu nedeniyle merkezi öksürük kesicilere özgü yan etkiler
(kabızlık, solunum depresyonu, baş dönmesi, sersemlik, alışkanlık gibi)
görülmez. Bronş mukozasındaki silier hareketleri durdurmadığı için
ekspektorasyon normal olarak devam eder.
Oksolamin yüksek dozlarda alınması durumunda bile toksisite göstermez ve iyi
tolere edilir.
Endikasyonları:
Larenjit, farenjit, rinit, akut ve kronik bronşit, bronkopnömoni, bronşektazi,
trakeit gibi solunum yollarının öksürükle birlikte olsun veya olmasın bütün
iltihabi hastalıklarının tedavisinde endikedir.
Grip ve soğuk algınlığına bağlı öksürüklerin, boğmaca, sigara tiryakiliği ve hava
kirliliğine bağlı öksürüklerin tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Preparatın bileşiminde bulunan maddelerden birine aşırı duyarlılığı olanlarda
kontrendikedir.
Uyarılar / Önlemler:
Perbronş Şurup midesi hassas olan hastalara yemeklerden sonra verilmelidir. 2
yaşından küçük çocuklarda seyrek olarak halüsinasyonlara neden olduğu
bildirildiğinden bu yaş grubunda kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanımı
konusunda yeterli kontrollü çalışmalar yoktur. Emziren annelerde kullanımı
tavsiye edilmez.

Yan Etkiler / Advers Etkiler:
Özellikle midesi hassas olan çocuklarda aç karnına verildiğinde bulantı ve
kusmaya neden olabilir. Bu durumlarda şurup yemekten sonra ve eşit miktarda
su ile karıştırılarak verilmelidir. Nadiren çok hassas bünyelerde ürtiker
görülebilir. Hafif lokal anestezik etkisi nedeniyle ağız mukozasında kısa süreli
bir his azalması meydana gelebilir. Barsak hareketlerinde artma olabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ!
İlaç etkileşimleri:
Antikoagülanlarla birlikte kullanılırken protrombin zamanı uzayabileceğinden
dikkat edilmelidir.
Kullanım Şekli ve Dozu:
Günlük doz 15-25mg/kg’ dır ve 4 eşit doza bölünerek yemeklerden sonra
alınması tavsiye olunur. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediyse;
- Yetişkinlerde günde 4 defa 2 ölçek.
- 2 yaşından büyük çocuklarda günde 4 defa 1 ölçek.
Doz Aşımı ve Tedavisi:
Yüksek doz alınması durumunda kusma, baş dönmesi, motor ajitasyon yapabilir.
Bu durumda mide boşaltılıp zorunlu diürez ve semptomatik tedavi
uygulanmalıdır.
Saklama Koşulları:
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda
sıcaklığında saklayınız.
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
120ml’lik şişelerde.
Ruhsat Tarih ve Numarası: 22/06/1984 – 134 / 87
Ruhsat Sahibi:
Casel Ecz. Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merter - İstanbul
Üretim Yeri:
Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Samandıra / Kartal – İstanbul
Reçete ile satılır.

