
KULLANIM KILAVUZU 

SiccOral®
 Ağız Spreyi 

 
Ağız ve Boğaz Kuruluğunu Giderici ve Nemlendirici 

Uzun Etkili Ağız Spreyi 

Bu üründen en iyi etkiyi alabilmeniz için bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyunuz. 

 

Birim Formülü 

1 ml SiccOral® sprey etkin madde olarak 10 mg deniz tuzu, yardımcı maddeler olarak gliserol, 

patent blue, metilparaben, propilparaben ve saf su içermektedir. 

 

SiccOral® Özellikleri ve Kullanım Alanları 

SiccOral® sprey formunda bulunmakta olup, ağız ve boğaz mukozasını nemlendirir ve korur. Pek 

çok etkene bağlı olarak mukozanın nemi azalır ve ağız içindeki normal, fizyolojik işlev bozulur. 

Bu nedenler arasında, sigara, farenjit, tonsillit, trakeit, larenjit, alkol kullanımı, ağızdan nefes 

alma, hormonal sorunlar (hipotiroidizm, menopoz), şeker hastalığı, bazı ilaçların kullanımı, 

boyun bölgesi radyoterapisi sonrası ağız içi salgı bezlerinin zarar görmesi yer almaktadır. 

SiccOral®, ağız mukozasını nemlendirir ve ağız içinde normal, fizyolojik işlevin gerçekleşmesine 

yardımcı olur. 

Boğazda ve ağız içinde saatler süren ferah ve rahatlatıcı bir his oluşturur. 

 

SiccOral® Ne Zaman Kullanılmamalıdır? 

SiccOral® içeriklerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığı olan kişilerde 

kullanılmamalıdır. 

 

Uyarılar/Önlemler 

Kullanım önerilerine uyulması dışında herhangi bir uyarı bulunmamaktadır. 

Kullanmadan önce, başka bir hastalığınız, alerjiniz, kullanmakta olduğunuz bir ilaç varsa, 

doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. 

 

Gebelerde ve Emziren Annelerde Kullanımı 

Hamile ve emziren kadınlarda yapılmış klinik çalışmalar bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, içeriklerin hiçbirinin bugüne kadar bildirilmiş bir yan etkisi bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, hamilelik ve emzirme döneminde SiccOral® kullanılabileceği söylenebilir. Ancak bu 

dönemde kullanılacak herhangi bir ürün için önce hekiminize veya eczacınıza danışınız. 

 

Kullanım Şekli 

Her 3-4 saatte bir, ağız ve boğaz içine 7–8 defa spreylenerek uygulanır. 

 



 
Kullanım sonrası kapatmak için dik pozisyona getiriniz. 

Kullanım için sprey ucunu düz pozisyona getiriniz. 

 

SiccOral®’in etkisinde azalma olmaması için yiyecek veya içeceklerden hemen önce 

uygulanmamalıdır. Kullandığınız SiccOral®’in etkisinin çok yoğun veya yetersiz olduğunu 

düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 

Yan Etkileri 

Nadir olarak mukoz membranda yanma hissi görülebilir. 

Beklenmeyen bir yan etki görüldüğünde doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 

Saklama Koşulları 

25°C altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. 

Kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanılmalıdır. 

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 

 

İthal Eden 

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş. 

34773, Ümraniye, İstanbul, Türkiye. 

 

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj İçeriği 

SiccOral® Sprey 50 ml’lik cam şişelerde, karton kutusunda piyasada bulunmaktadır. 

 

İmal Yeri 

Drossapharm AG, 4002 Basel, İsviçre 

 

Bilgi Tarihi: Şubat 2012 


