
Kullanma Talimatı 

Sevgili Anne ve  Babalar ! 

Lütfen bu kullanma talimatını dikkatle okuyunuz, zira bu tıbbi 

ürünün kullanılmasında dikkat etmeniz gerekenler hakkında önemli 

bilgiler içerir. Sorularınızın olması halinde lütfen eczacınıza veya 

doktorunuza danışınız. 
HYSAN BABY® Burun Damlası % 0,04 Sodyum hiyalüronat  
Bebekler ve küçük çocuklar içindir.  

Değişik koşullar (örn. kuru oda havası, toz, nezle) nedeniyle aşırı 
kurumuş çocuk nazal mukozasının uzun süreli nemlendirilmesi ve 
daha iyi temizlenmesi için kullanılır. 

Koruyucu madde içermeyen izotonik, steril solüsyon içerir. 

HYSAN Baby® burun damlası nedir? 

HYSAN Baby® Burun damlası, bebeklerde ve küçük çocuklarda 

buruna damlatmak için steril, izotonik bir solüsyondur. Solüsyon 

sodyum hiyalüronat ihtiva etmekte olup, birçok fizyolojik dokuda 

bulunan doğal bir maddedir. 
Bir şişe 10 mL solüsyon ihtiva eder; bu yaklaşık 300 damlaya 
karşılıktır. 

HYSAN Baby® burun damlası ne için kullanılır? 

Burun damlası, çocuk nazal mukozasının nemlendirilmesi ve daha 

iyi temizlenmesi ve böylece burun solunumunun kolaylaştırılmasını 

sağlar. Nezlede de destekleyici olarak uygulanabilir. Solüsyonun 

saf ve doğal maddeler bazındaki özel bileşimi, preparatı bu 

amaçlarda kullanımı için  ideal kılar. 
HYSAN Baby® burun damlası ne zaman kullanılmalıdır? 

Özel koşullar ya da ortamlar nedeniyle burunun doğal nemini 

yitirmesi ve “kuruması” sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Sadece 

kuru oda havası, duman, toz, rüzgar veya soğuktan değil de, nezle 

nedeniyle de tarif edilen şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Bu 

durumda birçok insanda “burun içi kuruluk” şeklinde hissedilen 

rahatsızlık oluşur; bununla beraber eksik nemden dolayı nazal 

mukozanın doğal temizlik işlevi de olumsuz etkilenir. 
HYSAN Baby® burun damlasının kullanılması bu durumlarda nazal 

mukozanın tekrar nemlendirilmesine yardımcı olur. Burun 

solunumu engellenmez ve burunun temizliği kolaylaşır. Bu özellikle 

bebeklerde ve küçük çocuklarda önemlidir, çünkü solunumun 

engellenmesi çoğu kez yutkunma zorlukları ve uyku bozukluklarına 

sebep olmaktadır. 
HYSAN Baby® burun damlası ne zaman kullanılmamalıdır? 

HYSAN Baby® burun damlası, içerdiği bileşenlerden birine karşı 

aşırı duyarlılığı olan bireylerde kullanılmamalıdır. 

HYSAN Baby® burun damlasını farklı kılan nedir? 

HYSAN Baby® burun damlası, fizyolojik bir madde olan sodyum 

hiyalüronat ihtiva eder. Bu madde, özellikle yukarıdaki kullanım 

amacını uygun duruma getiren iki özelliğe sahiptir: Mukoza üzerine 

çok iyi şekilde yapışır ve uzun süreli koruyucu bir film oluşturur. 

Bunun da ötesinde, yüksek oranda su tutma kabiliyetine sahiptir 

veya daha yalın bir ifade ile “nem bağlayıcıdır”. 
HYSAN Baby® burun damlası, koruyucu madde ve itici gaz 

içermez. Sodyum hiyalüronat, doğal ve fizyolojik bir madde 

olduğundan istenmeyen bir alerji riski de önlenir. 
HYSAN Baby® burun damlası nasıl kullanılır? 
Lütfen solüsyonu buruna damlatmadan önce uygulayıcının 
üstündeki koruyucu kapağı çıkarınız. 

Lütfen HYSAN Baby® burun damlasını kullanmadan önce şişeyi dik olarak 

yere doğru tutun ve şişenin ucundan bir damla çıkana kadar pompalayınız. 
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Çocuğunuzun her bir burun deliğine bir damla uygulayınız. 

Hysan Baby burun damlası baş geriye doğru yaslanmış haldeyken uygulanabilir, sistem yalnızca 

damlatıcı  ucu aşağıya bakacak şekilde tutulduğunda damla verir. 
 
 
 
 

 
Lütfen kullandıktan sonra damlatıcı ucunu temizleyiniz ve şişeyi kapakla tekrar kapatınız. 

Kullanım için dikkate alınması gereken diğer uyarılar nelerdir? 

Nazal sprey veya nazal damlaya ek olarak başka bir ilaç tedavisi uygulandığında en az 30 dakikalık bir uygulama aralığı 

konulmalıdır. Böyle durumlarda HYSAN Baby® burun damlası daima en son olarak verilmelidir. 
Burun içine uygulanan birden fazla preparatı kullanmanın mümkün olup olmadığı ve bu ürünlerin nasıl kullanılabileceği 

hakkında emin değilseniz lütfen hekim veya eczacınıza danışınız. 

Koruyucu madde içermediği için HYSAN Baby® burun damlası uzun süreli uygulamalarda da özellikle uyumludur. Bu nedenle 

çekinmeden uzun bir süre boyunca kullanabilirsiniz. 
HYSAN Baby® burun damlası hangi sıklık ve süre ile kullanılmalıdır? 

Genellikle HYSAN Baby® burun damlası günde üç kez her bir burun deliğine 1 ila 2 damla damlatılır, ancak çekinmeden daha 

sık olarak uygulanabilir. Kullanım süresinde herhangi bir sınırlama yoktur. Kuşkulu durumlarda hekim veya eczacınıza 

danışınız. 

HYSAN Baby® burun damlası nasıl saklanmalıdır? 

HYSAN Baby® burun damlası oda sıcaklığında saklanmalı ve son kullanma tarihinden (      ) sonra kullanılmamalıdır. 

HYSAN Baby® burun damlasını çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

Açıldıktan sonra 6 ay kullanılabilir. 

Açılma tarihini şişe üzerine not ediniz. 
Bilginin güncel durumu: Mart 2011 

 

Üretici (  ): 
URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken - ALMANYA 
Tel.: 06805/92 92-0, Fax: 06805/9292-88,  
E-posta: info@ursapharm.de,  www.ursapharm.de  
 
Distribütör: 
BĐEM  ĐLAÇ SAN. ve TĐC. A.Ş. 
Turgut Reis Cad. No:21 06570 
Tandoğan-ANKARA 
Tel: 0312 230 29 29 , Fax: 0312 230 68 00  
E-posta: biem@biemilac.com.tr  
Basım /Güncelleme tarihi: 28.01.2012 
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STERILE A  

HYSAN Baby® burun damlasına ilişkin diğer bilgiler 

Sevgili Ebeveynler! 

Burun solunumunun engellenmesi, özellikle henüz kendi kendine burunlarını temizleyemeyen bebek ve küçük çocuklarda 

sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Bununla bağlantılı olarak çoğu zaman yutkunma zorluğu ve uyku bozuklukları görülür. 
HYSAN Baby® burun damlası içindeki etkin madde sodyum hiyalüronattır. Sodyum hiyalüronat bilhassa pozitif özelliklere 

sahip, fizyolojik bir maddedir. HYSAN Baby® burun damlası, mukozanın yüzeyi üstünde suyla kolaylıkla çıkmayan, rahatlatıcı 

ve uzun süreli koruyucu bir film tabakası oluşturur. 
HYSAN Baby® burun damlası, geleneksel deniz suyu spreylerine kıyasla, bebeklerin narin burun mukozasının yüksek ve 

uzun süreli nemlendirilmesini sağlamak amacıyla, sık uygulama zorunluluğunu ortadan kaldırır. 

HYSAN Baby® burun damlası, burnun kendi kendini temizleme özelliğini korur, destekler ve burun içini nemlendirir. Sistemin 

özel valf tekniği sayesinde HYSAN Baby® burun damlası, çoğu kez alerjik reaksiyonları tetikleyen ve hassas nazal mukozayı 

tahriş edebilen koruyucu maddeler ihtiva etmemektedir. 
Dozaj sisteminin damlatma mekanizması tamamen mekanik çalışır. Preparat itici gaz içermemektedir. 

Geçmiş olsun dileklerimizle! 

 

 

 
 

 

 



 

SĐZĐN GÖRÜŞÜNÜZ BĐZĐM ĐÇĐN ÇOK ÖNEMLĐDĐR! 

 
HYSAN Baby® 10 mL Burun damlasının çocuğunuzun ihtiyaçlarını daha da iyi karşılayabilmesi için sizin görüşleriniz bizim 
için çok önemlidir. Lütfen bize yazınız! 
 
Lütfen doldurulmuş formu aşağıda belirttiğimiz adrese gönderiniz: 
Biem Đlaç San. ve Tic. A.Ş. Turgut Reis Cad. No:21 06570  
Tandoğan/ ANKARA 
 
veya  0 312 230 68 00  no’lu faksa ya da aşağıdaki elektronik adrese 
biemilac@biemilac.com.tr gönderiniz.  
 
 

1. HYSAN Baby® 10 mL Burun Damlası’nı hangi durumlarda kullanırsınız? 
 
 � Burnun nemlendirilmesinde? 
 
 � Burun temizliğinde? 
 
 � Nezle tedavisine destekleyici olarak? 
 
 � Diğer: —————————————————————————————— 

 
 

2. HYSAN Baby® 10 mL Burun Damlası’nı nasıl değerlendirirsiniz? 
 

 Çok iyi Đyi Kısmen iyi Kötü Çok kötü  
Etki bakımından 
 

     

Etki süresine göre 
 

     

Kullanım kolaylığı açısından  
 

     

 
 
 

3. Bilgilerimin BĐEM ĐLAÇ’ta kaydedileceğini kabul ediyorum. Bu bilgiler üçüncü şahıslara 
ulaştırılmayacaktır! 

 
Adı —————————— Soyadı —————————— 

  
 Cadde/Sok No.—————————— P.Kodu, il —————————— 
 
 Yaş* —————————— Meslek* —————————— 
 
 Tarih —————————— Đmza —————————— 
 
 *bu bilgiyi vermede serbestsiniz   
 


