
Bu ürünü kullanmadan önce, sizin için önemli bilgiler içeren aşağıdaki kullanma talimatını dikkatlice 
okuyunuz. 

Bu ürünü her zaman bu kullanma talimatında tarif edildiği şekilde veya doktorunuzun/eczacınızın size 
söylediği şekilde alın. 

• Bu prespektüsü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir. 
• Daha fazla bilgi veya tavsiye için eczacınıza başvurun. 
• Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 
• Yan etkiler bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerebilir. 4. maddeye bakın. 
• Belirtileriniz düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuza söylediğinizden emin olun. 

Béres Plus damla nedir ve ne için kullanılır? 

Béres Plus damla, eser elementler içeren kuvvetlendirici bir preparattır. 

İz element takviyesi için önerilir: 

• Bağışıklık sisteminin işleyişini, örneğin soğuk algınlığında, grip sırasında vücudun direncini 
desteklemek için; 

• Önemli fiziksel efor durumunda yetersiz beslenme (örneğin özel diyetler, diyet, vejeteryanlık); 
• Yorgunluk, iştahsızlık, düşme, halsizlik, uykusuzluk gibi şikayetlerin önüne geçmek için; hastalıklar 

ve ameliyatlardan sonra iyileşmeyi teşvik etmek için; 
• Kanserli kişilerin genel durumunu ve refahını iyileştirmek için yardımcı bir tedavi olarak. 

Béres Plus damla almadan önce: 

Béres Plus damla alınmaması gereken durumlar: 

• Bu ürünün etkin maddelerine veya diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (6. 
bölümde listelenmiştir); 

• Ağıt metal alerjiniz varsa; 
• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa; 
• Demir ve bakır metabolizmasına bağlı hastalıklarınız varsa (hemokromatoz, hemosideroz, Wilson 

hastalığı). 

Uyarılar ve Önlemler: 

Béres Plus damlalarını almadan önce, karaciğer ve safra kanalı hastalıklarınız varsa doktorunuzla 
konuşun, çünkü bazı iz elementler safra ile atılır, bu nedenle atılım bozulabilir. 

Çocuklar ve ergenler: 

Çocuklar ve ergenler de ürünü önerilen dozda alabilirler. 10 kg'dan hafif çocuklar için pediatristinizle 
görüşün. 

Diğer ilaçlar ve Béres Plus damlalar: 

Başka bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya 
eczacınıza bildirdiğinizden emin olun. 



İz element içeren diğer ürünlerle birlikte uygulamadan kaçının. 

Béres Plus damlalarını ve diğer ilaçları alma arasında en az 1 saat geçmelidir. 

Bazı ağrı kesicilerin (asetilsalisilik asit, indometasin) düzenli kullanımı demir emilimini engelleyebilir. 

Bazı diüretikler (furosemid, tiazidler) çinko emilimini engelleyebilir; diğer (etakrinik asit, tiazidler) mide 
asidi düşürücü maddeler demirin emilimini engelleyebilir ve tetrasiklin tipi antibiyotikler bazı eser 
elementlerin emilimini engelleyebilir. 

Béres Plus'ın yiyecek ve içecek ile aynı anda alınması: 

Ürünün süt veya kahve ile alınması tavsiye edilmez, çünkü aktif bileşenlerin emilimi bozulur. Bazı çaylar 
için solüsyon uygulama sırasında koyulaşabilir. Bu, çayın tanik asit içeriğinden kaynaklanan zararsız bir 
fenomendir. Limon suyu, limon muadili, muhtemelen askorbik asit ile tatlandırılmış birkaç damla çay 
siyah renk değişikliği oluşturmaz. 

Lif ve / veya fitik asit içeriği yüksek yiyeceklerin (tahıllar, kepekli unlu mamuller gibi) birlikte tüketilmesi 
eser elementlerin emilimini azaltabilir. 

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık: 

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

Doz önerisine göre hamilelik ve emzirme döneminde kullanılabilir. 

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler: 

Béres Plus damla önerilen dozajda, araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez. 

Béres Plus damlalar sodyum içeriği: 

Doz başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasen 'sodyum içermez'. 

Béres Plus damla nasıl uygulanır? 

Bu ilacı her zaman bu kullanma talimatında tarif edildiği şekilde veya doktorunuzun/eczacınızın size 
söylediği şekilde alın. Dozdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. 

Önerilen doz: 

İz element eksikliğini önlemek için: 

• 10-20 kg vücut ağırlığı için günde iki kez 5 damla 
• 20-40 kg vücut ağırlığı için günde iki kez 10 damla 
• 40 kg vücut ağırlığının üzerinde, günde iki kez 20 damla 

Endikasyonlarda listelenen şikayetlerin tedavisi veya yardımcı tedavi için: 

• 10-20 kg vücut ağırlığı için günde iki kez 10 damla 
• 20-40 kg vücut ağırlığı için günde iki kez 20 damla 
• 40 kg üzeri vücut ağırlığı günde 3 defa 20 damla 



Yardımcı bir tedavi olarak, 40 kg üzeri kanserli kişilerin genel durumunu ve refahını iyileştirmek için 120 
damlayı geçmemesi gereken bir öncekinden daha yüksek bir günlük doz kullanılabilir. Bu durumda günlük 
dozun 4 eşit porsiyon halinde alınması önerilir. 

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım 

Çocuklar ve ergenler de ilacı önerilen dozda alabilirler. 10 kg'ın altındaki çocuklar için, önerilen doz günde 
5 damladan az ise çocuk doktorunuzla görüşün. Önerilenden daha yüksek dozların kullanımını önlemek 
için çocukların güvenliği için çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde saklayınız. 

Uygulama süresi: 

Optimal etki, preparatın tavsiye edilen dozda kullanıldığında elde edilir. 6 haftalık sürekli doz 
uygulamasından sonra etki optimaldir ve bu etki, istenen süre boyunca (örn. Kış nezlesi, grip dönemi 
sonu) hastalığın önlenmesi için önerilen dozu almaya devam ederek sürdürülebilir. 

Şikayet ve semptomların varlığında tedavi için önerilen dozun sürekli kullanılması önerilir. Şikayetlerin 
tekrar etmesi durumunda tedavi tekrar edilebilir. 

Béres Plus damlanın yardımcı tedavi olarak kullanılması durumunda (örneğin kanserde), tedavinin süresi, 
hastanın durumu ve mevcut tedavi (ler) dikkate alınarak doktorunuz tarafından bireysel olarak belirlenir. 

Uygulama metodu 

İlacın yemekle birlikte en az yarım desilitre sıvı (su, meyve suyu, şurup, çay gibi) içinde alınması önerilir. 
Her seferinde ürünle birlikte 50 mg C vitamini (örn. 1 Béres C vitamini Vitalin tableti) alınmalıdır. 

Alınması gerekenden daha fazla Béres Plus Damla alınırsa: 

Önerilen dozdan fazlasını alırsanız, geçici mide rahatsızlığı, nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları 
yaşayabilirsiniz, bu durumda doktorunuzla iletişime geçin. Aşırı doz günlük 200 damla ve üzerine tekamül 
eder.  

Béres Plus damlayı almayı unutursanız: 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Tedaviye belirtildiği şekilde devam edin. 

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

Olası yan etkiler 

Tüm ilaçlar gibi bu ürünün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. 

Seyrek yan etkiler (1000 kişiden 1'ini etkileyebilir): 

özellikle aç karnına veya gerekenden daha az sıvı ile - hafif, geçici mide rahatsızlığı meydana gelebilir. 

Çok seyrek yan etkiler (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir): 

aşırı duyarlılık reaksiyonları (deri döküntüsü, kurdeşen, kaşıntılı deri) meydana gelebilir. 

 

 



Yan etkilerin bildirilmesi 

Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 
olası yan etkileri içerir. Ayrıca yan etkileri aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla doğrudan kuruma 
bildirebilirsiniz: 

Béres Pharmaceuticals Ltd. 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
Hungary 
Tel: + 36-1-430-5500 
Fax: +36-1-250-7251 
E-mail: info@beres.hu  

Béres Türkiye Distribütörü: Pharma Plus ilaç A.Ş. 

Maltepe Mah. Eski çırpıcı yolu sok. No:3/B blok iç kapı:141 Zeytinburnu/İstanbul 
www.beresturkiye.com 
Tel: 0 (212) 427 00 72 
E-mail: bilgi@pluspharma.com.tr   

Yan etkileri bildirerek, bu ürünün güvenli kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmeye yardımcı 
olabilirsiniz. 

Béres Plus damla nasıl saklanır? 

25 ° C'nin üzerinde saklamayın. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız. Şişeyi açtıktan sonra 6 
ay içinde kullanılabilir. Çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde saklayın. Karton ve şişe 
üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son 
gününü ifade eder. İlaçları atık su veya evsel atıklarla atmayınız. Eczacınıza artık kullanmadığınız herhangi 
bir ilacı ne yapacağınızı sorun. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır. 
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