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KULLANIM KILAVUZU 

 

ALGO-WAX SIMPLE Buharlaşan Merhem 

Etkin madde: Her 40 g merhem, 2,0 g kâfur, 1,20 g mentol içerir. 

Yardımcı maddeler: Okaliptüs yağı, kekik yağı, terebentin yağı, lavanta yağı, beyaz vazelin 

TIBBİ ÖZELLİKLER  

ALGO-WAX SIMPLE lokal dekonjestan ve analjezik etkilere sahiptir. İçeriğindeki aktif 
maddelerin solunumu ile sistemi situmule eder, dezenfeksiyonunu sağlar. Ağrılı bölgeye lokal 
tatbiki ile kılcal damarları genişleterek toksinlerin atılıp, sertleşmiş kas bölgelerinin 
yumuşamasını sağlar ve ağrıları giderir. 

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ 

Soğuk algınlığına bağlı öksürük, nezle, herhangi bir organik nedene bağlı olmayan baş ağrıları, 
kas sertleşmesi, boğaz tahrişleri, ses kısıklığı, çocukların gece öksürükleri, boğmaca 
tedavisinde kullanılır. 

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR 

   Ürünün içeriğindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde,  
   2 yaş altındaki çocuklarda,  
   12 yaş altındaki çocuklarda inhalasyon yoluyla, 
   Hasarlı, yara bulunan veya mukoz membranlarda kullanmayınız. 

UYARILAR / ÖNLEMLER 

   ALGO-WAX SIMPLE sadece harici kullanım için hazırlanmıştır. 
   ALGO-WAX SIMPLE’ı yutmayınız. 
   Burun deliklerine sürmeyiniz. 
   Gözlere, mukoza zarı ya da diğer hassas bölgelere temas ettirmeyiniz. 
   Yanık, yaralı veya kesik cildinize uygulamayınız. 
   Merhem, zarar görmüş veya iltihaplanmış cilde veya açık yaralar üzerine sürülmemelidir. 
   Bronşiyal astım veya solunum yollarında aşırı hassasiyetin eşlik ettiği solunum yolu 
hastalıklarında dikkatli kullanılmalıdır. 
   Akut akciğer hastalıklarında solunarak içe çekilmemelidir. 
  ALGO-WAX SIMPLE’ın gebelikte kullanımı sonucu anne veya fetüs üzerine araştırma 
bulunmadığından doktor kontrolünde kullanılmalıdır. 
   Ürünün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmekte olan anne de doktor 
kontrolünde kullanılmalıdır. 
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza 
danışınız. 
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YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER 

ALGO-WAX SIMPLE’ın kullanımı sonucu oluşabilecek yan etkiler hafiftir. Uygulama yerinde 
deride renk değişimi, isilik, uygulama yerinde derinin kuruması veya irrite olması görülebilir. 

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. 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER 

ALGO-WAX SIMPLE’ın yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkisi yoktur. 

ALGO-WAX SIMPLE’ın diğer ilaçlarla birlikte kullanımı çalışılmamıştır. 

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ 

 ALGO-WAX SIMPLE’ı göğüs, boğaz ve sırt bölgesine sürünüz. 

 Maksimum etki için uygulama bölgesinin üstünü örtünüz. 

 Oluşan buharın kolay inhalasyonu için bol giysiler giyiniz. 
veya 

 İnhalasyon için uygun bir kaseye sıcak su (kaynar değil) koyunuz. 

 İki çay kaşığı ALGO-WAX SIMPLE’ı suda eritiniz. 

 Sıcak buhar yüzünüzü yakmayacak mesafede durunuz. 

 İlaçlı buharı 10-15 dakika soluyunuz. 

Dikkat: Karışımı (tekrar) ya da merhemi asla mikrodalgada ısıtmayınız. 

Çocuklarda kullanımı: 

 2-12 yaş çocuklarda ALGO-WAX SIMPLE 'ı göğüs ve sırt bölgesine sürünüz. 

 Hafifçe masaj yapınız. 

 Oluşan buharın kolay inhalasyonu için çocuğa bol giysiler giydiriniz. 

ALGO-WAX SIMPLE sadece haricen kullanılır. Kazayla çocuklar tarafından yutulması 
halinde gerekli tedavi için gecikmeden bir doktora başvurunuz. Kusturmaya çalışmayınız. 
Semptomlar devam ederse ya da ateş varsa doktor veya eczacınıza danışınız. 

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ 

ALGO-WAX SIMPLE’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya 
eczacı ile konuşunuz. 

Önerilen ilaç dozundan daha fazla alıysanız ilacın istenmeyen etkileri artabilir. Fazla doz vakası 
bildirilmemiştir. 

Aşırı doz deride irritasyona sebep olabilir. 
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TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 

ALGO-WAX SIMPLE kutuda, vidalı HDPE kapaklı cam şişede, 40 g merhem olarak 
ambalajlanmıştır. 

İZİN SAHİBİ VE ADRESİ 

Şifa Kimya İlaç Kozmetik Sanayi ve Tic. A.Ş.  
Büyükkayacıkosb Mah. Kırım Cad. No:15 Selçuklu/KONYA 
Tel: 0332 2390671 (3 hat)      
Faks: 0332 2390674 
 
ÜRETİM YERİ VE ADRESİ 
Şifa Kimya İlaç Kozmetik Sanayi ve Tic. A.Ş.  
Büyükkayacıkosb Mah. Kırım Cad. No:15 Selçuklu/KONYA 
Tel: 0332 2390671 (3 hat)      
Faks: 0332 2390674 
 
25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. 

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  

Ambalajı açılmış ürünü 30 günlük sürede kullanınız. 

SADECE ECZANELERDE SATILIR. 

HARİCEN KULLANILIR. 

 

 


