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KULLANIM KILAVUZU

UMCA ŞURUP

BİRİM FORMÜLÜ:
100 gram (= 93,985 mL) şurup, Pelargonium 
sidoides köklerinden çıkartılan 0,2506 gram  
kurutulmuş sıvı ekstresini (EPs® 7630) 
içermektedir. Yardımcı madde olarak malto-
dekstrin, ksilitol, gliserol, sitrik asit anhidr, 
potasyum sorbat, ksantan sakızı ve saf  
su içerir. 

TIBBİ ÖZELLİKLERİ:
UMCA Şurup; Pelargonium sidoides’in 
kökünden elde edilen bir öz içermektedir. 
Vatanı Güney Afrika olan bu bitki, orada uzun 
bir süredir geleneksel tıp uygulamalarının 
bir parçası olarak kullanılmaktadır. Umca 
özünün bronşit, sinüzit, anjin (boğaz 
ağrısı), viral enfeksiyonlara bağlı burun 
akıntısı ve farenjit olgularında etkili olduğu 
saptanmıştır. 
UMCA özü, bağışıklık sistemini güçlendirici 
antiviral özelliklere sahiptir. Ayrıca bazı 
bakterilere karşı antibakteriyel etkisinin 
yanısıra antioksidatif özelliklere sahiptir. 
Bunun dışında, organizmanın bağışıklık 
sistemini güçlendirdiği ve solunum yolu 
mukozasındaki titrek tüylerin vurum sıklığını 
artırarak balgam söktürücü etkiye sahip 
olduğu da bildirilmiştir.

Bu nedenle UMCA, değişik akut ve kronik 
enfeksiyonların özellikle de üst solunum 
yolları enfeksiyonları ve kulak-burun-boğaz 
enfeksiyonları için tedaviye yardımcı olarak 
kullanımı uygundur.

UMCA uygulaması ile öksürük, ateş, boğaz 
ağrısı, halsizlik-yorgunluk gibi yakınmalarda 
tedaviye yardımcıdır.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:
UMCA, akut ve kronik enfeksiyonlar, 
özellikle de solunum yolları enfeksiyonları 

(örneğin soğuk algınlığı ve bronşit gibi) ve 
kulak-burun-boğaz enfeksiyonları (örneğin 
sinüzit, anjin, rinofarenjit gibi) tedavisine 
yardımcıdır.

UMCA öksürük, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik-
yorgunluk gibi yakınmaların tedavisine 
yardımcıdır. 

KULLANILMAMASI GEREKEN 
DURUMLAR:
UMCA’nın içerisindeki maddelerden 
herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu 
bilinen bireylerde kullanılmamalıdır. Kanama 
eğiliminin yüksek olduğu hastalarda veya 
kan pıhtılaşması önleyen ilaçlar alanlarda 
kullanılmamalıdır. Yeterli klinik deneyim 
olmadığı için, ağır karaciğer ve böbrek 
rahatsızlıkları olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Umca 1 yaşın altındaki bebeklerde 
önerilmemektedir.
Gebeler veya emziren anneler tarafından 
kullanımı önerilmemektedir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 200 mg potasyum 
sorbat ihtiva eder. Bu durum, böbrek 
fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da 
kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar 
için göz önünde bulundurulmalıdır.

“Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu 
dikkatlice okuyunuz.”

“Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, 
muhakkak doktorunuza ve eczacınıza 
bildiriniz.”

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Enfeksiyon durumlarında örneğin akut 
bronşitte karın ağrısı, mide yanması bulantı 
ve ishal gibi yakınmalar görülebilir. Nadiren, 
bu yakınmalar UMCA kullanımına bağlı 
olabilir. 
Nadir vakalarda, hafif diş eti veya burun 
kanaması görülebilir. 
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UMCA’nın içinde bulunan maddelere karşı 
aşırı hassasiyeti olanlarda çok nadiren aşırı 
duyarlılık reaksiyonlar gelişebilir. Bu tür 
reaksiyonlarda yüzde ödem (şişlik), nefes 
darlığı ve kan basıncında düşüş görülebilir 
ve ürünün ilk alımından sonra gelişebilir. 
Böyle bir durumda derhal doktora 
başvurulmalıdır. 

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans 
Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER  
ETKİLEŞİMLER:

Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçları alanlarda 
kullanılmamalıdır. 

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
- Yetişkinler ve 12 yaş üstü ergenlerde, 
günde üç defa (sabah, öğle, akşam) 7.5 ml 
şurup,
- 6 ilâ 12 yaşlarındaki çocuklarda, günde üç 
defa (sabah, öğle, akşam) 5 ml şurup,
- 1 ilâ 5 yaşlarındaki çocuklar, günde üç defa 
(sabah, öğle, akşam) 2.5 ml şurup 
şeklinde kullanılır.

Hastalığın nüksetmemesi için, hastalığın 
belirtileri hafiflemesini takiben UMCA 
kullanımına birkaç gün daha devam 
edilmesi önerilir. Tedavi süresi 3 haftayı 
geçmemelidir.

UMCA’nın 1 yaş altı çocuklarda kullanılması 
tavsiye edilmemektedir (Çünkü, bu 
popülasyon için elde edilen güvenirlik ve 
etkinlik verileri yeterli düzeyde değildir.)

UMCA Şurup şişesi açıldıktan sonra, oda 
ısısında muhafaza edildiği takdirde 6 ay 
boyunca kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ve 200 ml’lik cam şişelerde mevcuttur.

İZİN SAHİBİ:
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4  
34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

ÜRETİM YERİ & LİSANS SAHİBİ:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG 
Karlsruhe /ALMANYA 

İZİN NUMARASI:
10.06.2011 - 2011/19
“25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 
saklayınız.”
“Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği  
yerlerde ve ambalajında saklayınız.”

BU ÜRÜNÜN TIBBİ YARARI 
GELENEKSEL KULLANIMA VE 
LİTERATÜRE DAYANMAKTADIR. 
TIBBİ MÜSTAHZAR (İLAÇ) OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.
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