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Bir v a r m ı ş , bir y o k m u ş . 

Her insanın hayatı aslında bir masal gibidir. Bazılarınınki anlatmaya değer bir masaldır. 
Bu masal da onlardan biri... 

Güner Frik'in masalı 1925 yılında İzmit'te başlar. Babası daha yeni kurulmuş olan 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Tıbbi doktorlarından Feridun Frik'tir. Feridun Bey'in adı 
daha sonra kendi kuracağı ilaç firması ile eşleşecek ve bugün bizim bildiğimiz 
Dr. F. Frik İlaç Sanayi A.Ş. olarak varlığını sürdürecektir. 

Güner Frik çocukluğunu Cağaloğlu ve Sultanahmet'te geçirir, okula orada gider ve 
İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirir. Yaşadığı semt dolayısı ile pekçok değişik branşta ünlü 
olmuş kişilerle dostluk kurar ve onlarla arkadaş olur. Sadri Alışık, Halit Kıvanç, Ruhi 
Sarıalp, Prof. Dr. Tarık Minkari, Prof. Dr. Selim Yalın, Ayduk Koray ve sınıf arkadaşı 
Necmettin Erbakan akla ilk gelenlerdir. 

O yıllarda bilgisayar, internet ve televizyon gibi çağın nimetleri henüz olmadığından 
Güner Frik enerjisini spora verir. Daha ilkokul çağlarında ele avuca gelmez yerinde 
duramayan bir çocuktur. Büyükannesinin Sultanahmet'te tren yolunun yanındaki 
evinde ilk üç adım denemelerini yapmakta ve evden üç adımda tren yoluna kadar 
atlayarak evdekilerin yüreğini ağzına getirmektedir. Boş arsalarda toprak ve kum 
içerisinde arkadaşları ile beraber atletizm yarışmaları düzenlerler. Yüksek atlama 
bunların içerisinde onda hayatının sonuna kadar atladıktan sonra sert kum havuza 
düşmekten dolayı disk fıtığı, bel ağrısı ve hafif eğrilen belkemiği şeklinde bir iz 
bırakacaktır. Atletizmin tüm branşlarını sevmekle beraber 3 adım onun favorisi olmuş 
ve 23.09.1945 yılında 14.78 metre ile Türkiye rekorunu kırmıştır. Arkadaşı Ruhi Sarıalp 
ile daha sonra bu rekor değiş tokuş şeklinde birkaç kere daha santim santim kırılacak 
ve Ruhi Sarıalp'in Güner Bey'e "Santim Düşmanı" lakabını takmasına sebep olacaktır. 

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirince baba mesleği olan Tıp Doktorluğu tahsili yapmak için 
İsviçre'ye giden Güner Frik maalesef İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı ekonomik 
olumsuzluklar yüzünden tahsilini bitiremeden yurda döner ve babasının kurmuş 
olduğu ilaç şirketinde çalışmaya başlar. 



Dr. Feridun Frik ilaç firması savaşın bitmesini takiben 1947 yılında kurulmuş olup 
Bayer Alman İlaçlarının Türkiye Mümessilliğini yapmaktadır. Aspirin o yıllarda Dr. 
Feridun Bey sayesinde Türkiye'de tanınır. 

Ancak satışı belli bir seviyeye ulaşan her çok uluslu firmanın yapacağı gibi Bayer 
firması da Türkiye'de kendi başına ofis kurmak isteyince 1964 yılında Dr. Feridun Frik 
İlaç şirketi Bayer'den ayrılır. Şirketin yönetimi yavaşça Güner Bey'e geçmeye başlar. 
Güner Bey aynı yıl hem annesini kaybetmenin acısı hem de şirkete yeni lisansör firma 
arayışı içinde zor günler geçirir. Bu yıllarda yapılan temaslar sonucu Kali Chemie 
firması bulunur ki daha sonra Solvay Pharma tarafından satın alınan bu firma bugün 
hala lisansörlüğünü yaptığımız firmalardan biridir. 

1970'li yıllar Pankreoflat, Peracon, Pansan. Pankreon, Propycil gibi bugün çoğu hala 
pazarda bulunan ürünlerin her birinin ruhsat dosyalarının Güner Bey tarafından teker 
teker daktilo makinesi ile yazılarak alındığı yıllardır. 

1980'li yıllara gelindiğinde şirket büyümüş ve Güner Bey'e yardımcı olarak Eczacı 
Selahattin Badur devreye girmiştir. Güner Bey, Selahattin Bey'in şirketin her 
konusunda kendisine yardımcı olduğu bu yıllarda çok sevdiği spor ve olimpiyat 
faaliyetlerine daha fazla vakit ayırabilmiştir. Bu yıllarda Avrupa Olimpiyat Komitesi 
(EOC) Yönetim Kurulu Üyeliği, EOC Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Finans 
Komisyonu Başkanlığı, EOC Yönetim Kumlu Ömür Boyu Üyeliği, Türk Spor Vakfı 
Kuruculuğu ve Dönem As Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev alıp 1991 yılında 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilebilecek en yüksek nişan olan IOC 
Olympic Order gibi bir ödüle layık görülmüştür. 

1980'li yılların sonu Güner Bey'in 1970'li yılların başında Kanada'ya okumak için gidip 
Türkiye'ye dönmeyen oğlunu bir şekilde Türkiye'ye geri getirmeye ve onu şirketi 
devam ettirmesi için ikna etmeye çalıştığı yıllardır. En nihayet oğlunu ikna etmeyi 
başaran Güner Bey artık 1990'lı ve 2000'li yılları oğlu ile beraber şirketi yöneterek 
geçirecektir. 

Her baba oğulun arasında olduğu gibi bu baba oğulun arasında da görüş ayrılıkları 
olsa da neticede şirket büyüyecek ve hakettiği yere ulaşacaktır. 

Bu masalın en güzel tarafı sonunda Güner Bey'in onun kıymetini beraber olduğu her 
dakika anlayan oğlu ile son 20 yıla yakın zamanı mutlu bir şekilde geçirmesidir. 
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Ama her masalın, her ne kadar güzel olursa olsun, muhakkak bir sonu vardır. 

Bu masal 16 Haziran 2007 günü güzel bir yaz gecesi bitti. Güner Bey en sevdiği 
arkadaşlarının içinde en istediği ve hep arzu ettiği gibi çekmeden ve çektir
meden pırıl pırıl giyimli bir akşam yemeği sonrasında babalar gününden bir 
gece evvel kimseye haber vermeden aniden bizi terk etti. 

Şimdi bize düşen onun rüyasını yaşatmaya devam etmek ve kendi masalımızı 
yazmak. 

Bir varmış bir yokmuş. 

Erol Erik 



CabraF 
Feniramidol HCI 

Gevşetin 

Miyorelaksan ve Analjezik Etki 

Cabral 

Cabral' draje - ampul / Formülü: 3 ml - 1 ampul, Erken madde : BOO mg Fern-amidol MCI Î draft; Erken modde: 400 mg Feniramidol HCI Farmakolojik Özellikleri : Cabral, be/in ve medulla spinalis* polysinaptik refleksleri 
bloke ermek suretiyle, ağn-kowlma zincirini yıkar. Bu suretle odale gerginliklerini giderir, adale ağrılarında kuvvetli analjezik erki yapar. Monoıİnaprik refleksleri etkilemez. Myorelakıan ve analjezik olorofc Cabral, çizgili adale ve 

hareket sisteminin diğer yapılarında okut ve kronik ağrlonn tedavisinde endikedir Endi katyonlar ı : Be I ağrılon, lumbago, siyatik, disk rahatsızlıkları ve mediko-mekanik taya siroprotik, mesela su ohı masajları gibi diğer tedavileri 
destekleyici olarak kullanılır. Adolelerdeki gerginlikleri giderir, ağny. geçirir ve kramp halindeki iskelet adalesinin fonksiyonunu soğlor. Kontrend i kas yomları: Preporatın bileşiminde yeralon herhangi bir maddeye karsı 

hassasiyeti oton kişilerde kullanılmamalıdır. Uyanlar / Önlemler : Cabral draje; Antikoogülanlorla birlikte olındığında kanama, oral antidiabetiklerle karbonhidrat metabolizmasında değişiklik, anhkonvülsiflerie göz 
titremesi, görme bozuklukları, koordine olmayan hareketler ortaya çıkarsa Cabral'in kesilmesi ve doktora gidilmesi tavsiye olunur İlaçlarda boyar madde olarak kullanılan Tonrazine limitlerin altında olduğu halde 

hassasiyet reaksiyonu gösterme potansiyeli bulunduğundan dikkatle kullanılması tavsiye edilir Cabral ampul; adale zerklerinde iyi tahammül edilir. Nadir olarak zerkten sonra boı dönmesi sersemlik olabilir 
Bu sebeple zerklerden sonra I saat istirahat tavsiye edilir. Başka tedbire gerek yoktur Yan Etkiler / Advert Etkilen Nadiren allerjik reaksiyonlar görülür. Bazı hassas hastalarda midede dolgunluk veya 

bulantı, dilde yonma duyusu veya deri eksentemi yopabilir. Fakat çabuk geçicidir, uyuşukluk, kaşıntı ve deri döküntüleri görülebilir. Eğer hipersensivite ^tya deri döküntüleri oluşursa ilaç verilmesi 
durdurulur BEKLENMEYEN BİR ETKİ G Ö R C K İ H > Ğ Ü N O E DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İlaç Etkiletmeleri ve Diğer EtkiletmelerCob-ol draje; kumarin denveleri (antikoagülon ar|, 

tolbutomid, oral antidiabetik ve difenilhidantoin ile tedavi gören hastalarda, bu İlaçların etkilerini ortırocağından dikkatle kullanılmalıdır. Kullanım Sekli ve Dozu:Cobraf drajt; 
Günde 3 kere 1-2 draje, yemeklerden sonra çiğnenmeden yutulur. Cabral ampul; Günde 1 ampul gluteo İçine derin zerk edilir. Doz Aşımı ve TeoovithGünlük doz, 3200 

mg'o kadar iyi tolere edilmektedir. Ancak ilaca Dağlı herhangi bir semptom görülür ise doktoro danışılmalıdır. Tkori Takdim Sekli ve Ambalaj:24 drajelik blister 
ambolojlardo KDV Dahil P.S.F.: 7,78- YTL (Eylül 2006) Her bir kutuda; 3 ml'lik 3 ampul. KDV Dahil P.S.F.: 3.46 - YTL (Eylül 2006) Saklama KoşuNan:25C'nin 

altındaki oda sıcaklığında saklayınız. İlaçlan çocuklann erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktora donışmodan kullanmayınız. 
Ruhsat Sahibi : Dr. F Frik İlaç Sanayi ve Tic. A Ş İSTANBUL. İmal Yeri: Cabral draje; Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. Tic 

A Ş . Esenyurt/lstanbul Cabral ampul; Mefar İlaç San. A Ş . KartoUSTANBUL Ruhtat Tarihi ve No : Cabral 

drajm; 11.11.1970 • 106/12. Cabral ampul; 11 11.1970- 106/14. Reçete ile satıl ır. 



Mictonorm 
Propiverin Hidroklorür 

idrar kaçırma M A y i M 
tedavisinde yeni bir 

r*>' 
er Otonomik nöropati şikâyeti olan 
ği, prostatik hipertrofi, reflü özolajit 

Fomıûlü; Her draje, Etken madde: 15 mg propiverin hidroklorür içerir. Farmakodinamik Özellikler Kalsiyumun içeri alımının 
inhibisyonu ve muskülotropik spazmolızıse neden olan mesane düz kas hücreleri arası kalsiyumun düzenlenmesi ve antikolinerjik 
etkiye bağlı olarak pelvik sinirin efferent bağlantısının inhibisyonudur. Endikasyonlar Gerek idiyopatik detrusor aşın aktivitesine 
bağlı, gerekse omurilik yaralanmalarına bağlı nörojenik detrusor aşın aktivftesi, örneğin transvers lezyon paraplejisi olan hastalarda 
ani idrar sıkışması ve sık idrara çıkma gibi, idrar tutamama problemlerinin tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonlar ilaç, 
aktif maddeye ya da herhangi bir yardımcı maddeye aşırı hassasiyet gösteren hastalarda, bağırsak obstrüksiyonu, üriner 
retansiyonun beklendiği önemli dereceli mesane taşma obstrüksiyonu, miyasteni gravis, intestinal atoni, ciddi ülseratif kolitis, 
toksik megakolon. kontrol edilememiş kapalı açılı glokom, orta dereceli ya da şiddetli karaciğer yetmezliği, taşiaritmi Uyanlar/Önlı 
hastalarda dikkatli kullanılmalıdır: Aşağıdaki hastalıklann semptomlan, ilaç alımını takiben şiddetlenebilir: ciddi konjestif kalp yetm 
ile hiatus hernisi, kardiyak aritmi, taşikardi. Diğer antikolineğikler gibi, propiverin. midriyazis'e neden olur. Bundan dolayı, anterior odanın ön açılan İle yatkınlık kazanmış 
bireylerde akut kapalı açılı glokoma neden olma riski artabilir. Organik mesane hastalıklanna bağlı olduğu kadar, böbrek hastalıklan ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı 
pollaküri ve noktüriye tedaviden önce hüküm verilmelidir. Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı: Gebelik Kategorisi: C Propiverin hidroklorür hamilelik sırasında 
kullanılmamalıdır ve emziren kadınlara verilmemelidir. Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerindeki Etkileri: Hastanın bir motorlu taşıt ya da başka bir makine kullanmak 
gibi zihinsel uyanıklık gerektiren aktiviteleri yapma kabiliyetini ya da bu ilacı kullanırken tehlikeli olabilecek iş yapma kabiliyetini azaltabilir.Yan Etkiler/Advers Etkiler Ağız 
kuruluğu, anormal akomodasyon, kabızlık, yorgunluk, akomodasyon, bulanb/kusma, baş dönmesi, titreme, idrar retansiyonu, kızarma, uyuşuklukla beraber düşük kan basıncı, 
aşın duyariılığa ya da hipersensitiviteye bağlı lekelenme, çarpıntı, huzursuzluk, konfüzyon. Tüm İstenmeyen etkiler geçicidir ve bir doz indirimi ile ya da terapinin 
sonlandınlmasından maksimum 1 -4 gün sonra yok olur. ilaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler Trisiklik antidepresanlar, antikolineğikler, amantadin, nöroleptikler ve beta-
adrenoseptör agonistler ile birlikte kullanımına bağlı olarak etkileri arlar. Kolinerjik ilaçlaria birlikte kullanımına bağlı olarak etkileri azalır, izoniazid ile tedavi edilen hastalarda 
kan basıncını düşürür. Metoklopramid gibi prokinetiklerin etkisi azalabilir. Sitokrom P450 3A4 (CYP 3A4) tarafından metabolize edilen diğer ilaçlar ile farmakokinetik etkileşimler 
olasıdır. Propiverin, zayıf bir sitokrom P450 3A4 inhibitörü olarak düşünülebilir. Kullanım şekli ve dozu: Günde iki defa bir standart draje dozu tavsiye edilmektedir, bu doz 
günde üç defaya kadar çıkartılabilir. Doz Aşımı: Aşın dozun tedavisi, yetişkinlerde 1.0 ila 2 0 mg yavaş intravenöz enjeksiyon (eğer gerekirse toplam 5 mg'a kadar tekrar 
edilebilir) dozu ile atropin aşın doz alımının tedavisinde olduğu gibi, kusmanın ya da gastrik lavajın başlatılmasını takiben semptomatik ve destekleyici tedaviyi içerebilir. 
Saklama Koşullan: 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocuklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ticari Takdim Şekli, Ambalaj 
Muhtevası ve Fiyatı: Mictonorm 15 mg 56 draje, blister ambalajlarda. KDV Dahil P.S.F: 67,00 YTL (Ekim 2006). Ruhsat Sahibi: DR. F. FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET 
A.Ş.Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 22 34854 Küçükyalı-İSTANBUL Ruhsat Tarih ve Numarası: 04.04.2006 119777 İmal Yeri: APOGEPHA Arzneimittel GmbH Dresden, Almanya 
Reçete ile satılır. 
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Değerli Hekim Meslektaşlarım, 

01 Ocak 2005 itibariyle DİRİM TIP GAZETESİ yayın kabulünde bazı şartlar uygulamaya koymuştur. Hakemli 

dergi olmak ve uluslararası arenalarda boy göstermek adına alınmış bu kararları sizler sayesinde 

gerçekleştirebilirsek hepimizin dergisi olan DİRİM böylece hak ettiği yere ulaşmış olacaktır. 

Göstereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederim. 

Dr. Burcu ATAMAN 

Genel Koordinatör 

Dirim dergisi, genel tıp alanındaki araştırmaları, ilginç olguları ve derlemeleri yayımlar. Derginin yayın dili 

Türkçe'dir. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide yayımlanmamış olması ve 

derginin "Yayın Kumlu ve Bilimsel Kurulunun onayını alması gerekmektedir. Yazılar orjinali ve 2 fotokopi 

olmak üzere 3 nüsha şeklinde gönderilmelidir. Beraberinde tüm yazı ve şekilleri içeren bir disket de 

bulunmalıdır. Düzeltme istenen yazılarda, yazının düzeltilmiş halini içeren bir disket de tekrar ayrıca 

gönderilmelidir. Araştırma ve derlemeler en fazla 10 sayfa olmalı, olgu bildirileri ise 5 sayfayı geçmemelidir. 

Yazılar bir başvuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm yazarların imzası bulunmalıdır. 

Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. 

Yazıların Hazırlanması 

Yazılar standart dosya kağıdına daktilo veya bilgisayar ile, sayfanın sadece bir yüzüne olacak şekilde, iki 

aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında yaklaşık üçer santim boşluk bırakılmalıdır. Yazılar. Başlık 

sayfasından başlamak üzere ve sağ alt köşede olacak şekilde numaralandırılmalıdır. 

Yazılarda bu lunması gereken kısımlar şunlardır: 

A) Araştırmalar için: B ) 0 j g u bildirileri için: 

1. Başlık sayfası 

2. Türkçe özet 

3. İngilizce özet 

4. Giriş 

5. Olgu bildirisi 

6. Tartışma 

7. Kaynaklar 

8. Tablolar 

9. Şekil ve Fotoğraflar 

1. Başlık sayfası 

2. Türkçe özet 

3. İngilizce özet 

4. Giriş 

5. Gereç ve Yöntemler 

6. Bulgular 

7. Tartışma 

8. Kaynaklar 

9. Tablolar 

10. Şekil ve Fotoğraflar 
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Başlık sayfası: Çalışmanın adı Türkçe ve İngilizce ve sadece ilk harf büyük olacak şekilde alt alta 

yazılmalıdır. Yazarların açık adı-soyadı, unvanları, çalıştıkları kurum ve çalışmanın yapıldığı kurum 

belitilmelidir. Yazışılacak yazarın posta adresi ile telefon, faks ve elektronik posta adresleri yazılmalıdır. 

Özet: Başlık sayfasından sonra, ayrı bir sayfada araştırma ve derlemeler için en fazla 150 kelimeyi, olgu 

bildirileri için 50 kelimeyi aşmayan bir özet bulunmalı, özet incelemenin amacını, kullanılan yöntemleri, 

temel bulguları ve sonucu kapsamalıdır. Türkçe özetin altında aynı içeriği kapsayan İngilizce özet yer 

almalıdır. Her yazıda özetlerin hemen altında Türkçe ve İngilizce 3-10 kelime arasında anahtar kelime 

verilmeli, anahtar kelimeler index Medicus'un konu başlıklarına uygun olmalıdır. 

Şekil ve Fotoğraflar: Siyah-beyaz ve parlak kağıda basılmış olmalı ve ayrı bir zarf içinde herhangi bir 

kağıda yapıştırılmadan gönderilmelidir. Grafikler ve teknik resimler çini mürekkebi ile aydınger kağıdına 

veya beyaz kağıda çizilmeli, ya da bilgisayarda yapılmalıdır. Şekil ve fotoğraflar da üç nüsha şeklinde 

gönderilmelidir. Her şeklin arkasına şeklin yönü, numarası ve ilk yazarın ismi kurşun kalemle yazılmalıdır. 

Şekillerin alt yazıları ayrı bir kağıda, şekil numarası bildirilerek yazılmalı ve şekil numaraları metin içinde 

mutlaka belirtilmelidir. Mikroskopik resimlerde büyütülme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır. 

Tablolar: Ayrı bir kağıda çift aralıklı olarak yazılmalı, tablo içinde enine ve boyuna bölme çizgileri 

kullanılmamalıdır. Her tablonn üzerine numara (romen rakamı ile) ve başlık yazılmalıdır. Tablo numaraları 

metin içinde mutlaka kullanılmalıdır. 

Kaynaklar: Kaynakların yazılışı Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri 

index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır. Yazar isimleri altıyı geçiyorsa, ilk üç isim yazılmalı ve sonunda 

Türkçe kaynaklarda "ark." yabancı dildeki kaynaklarda "et al" sözcükleri eklenmelidir. Gerekirse ana kurallar 

www.icjme.org adlı siteden öğrenilebilir. 

Örnek: Halpern SD, Ubel PA, Çaplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 

2002;347:284-7. 

Örnek: Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981:283:628. Kaynak kitap ise aşağıdaki 

şekilde yazılmalıdır. 

Kitap yazımları 

Örnek (Genel kitap): Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. 

St. Louis: Mosby; 2002. 

Gilstrap LC 3rd. Cunningham FG. VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-

Hill; 2002. 

Örnek (Kitap içinde bölüm): Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM, Chromosome alterations in human solid 

tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 

2002. p. 93-113. 

Kısaltmalar: Başlık ve özette kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde kısaltma ilk kez kullanıldığında 

önüne kelime veya kelimeler grubunun tümü açık olarak yazılmış bulunmalıdır. 

Yazışma Adresi: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 22, Küçükyalı 34854 İSTANBUL 

Tel: 0216 388 32 75 Faks: 0216 417 10 06 e-mail: frik@frik.com.tr wvvw.frik.com.tr 

http://www.icjme.org
mailto:frik@frik.com.tr
http://wvvw.frik.com.tr
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dicetel 
Pinaverium Bromid 50 mg 

İnsanı Bıktıran Sorunlar 
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dicetel 

% — 

dicetel 4 0 Film Tablet 
Formülü: 1 film tablet; Aktit Madde: SO mg Pinaverium Bromld. Farmakolojik Özellikleri: Dicetel 
(aktif madde olan Pinaverium Bromid) gastrointestinal kanal üzerine selektlf olarak etki yapan 
antispazmodik ve müskülotropik maddedir. Kalsiyum antagonisti özellikleri vardır. Mide 
sekresyonunun hacmini değiştirmeden asit debiyi azaltır. Mide boşalmasını çabuklaştırır. Dicetel'de 
antikolinerjik tipte yan etkiler yoktur; bu nedenle glokomlu ve prostattı hastalarda da kullanılır, naip üzerine nemooınamiK veya eıeruıoıızyoıojiK eııusı yoıuur. 
Er: irritabl barsak sendromu semptomlarında, karın ağrısı, spazm ve fonksiyonel gastrointestinal şikayetlerde, barsak rahatsızlıklarının ve düzensizliklerinin 

semptomatik tedavisinde endikedir. Hamileler, Emzikliler ve Çecvfclerda Kullanımı Hayvanlar üzerinde Pinaverim Bromid ile yapılan teratojenite çalışmalarında 
herhangi bir fötal anormallik gözlenmemesine rağmen, Dicetel emniyet açısından hamile kadınlara verilmemelidir, ilacın insan sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle 
emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. Etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanamadıgından çocuklarda kullanılmamalıdır. Yan Etkiler / Advert Etkiler: Dicetel'in 
istenmeyen etkileri nadirdir. Gastrik rahatsızlık, ağız kuruluğu ve konstipasyon, çok nadir minör sindirim rahatsızlıkları yapabilir. Pek çok vakada, bunların Dicetel 
ile bir bağlantısı olmadığı bildirilmiştir, çünkü bu semptomlar hastalıkla bağlantılıdır. - em tefeli ve Dozu Genellikle günlük doz 3 tablettir. Yemek esnasında 

günde 3 defa t'er tablet çiğnenmeden su ile yutulur. Doz doktor tavsiyesi ile hastanın İhtiyacına göre ayarlanabilir. 40 film tablet 
blister ambalajda. %8 KDV dahil P.S.F. 10,39 YTL (Eylül 2006). Ruhsat Sahibinin i t im ve Adresi: DR. F. FRİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aydınevler mah. 
Sanayi cad. 22 34854 Küçükyalı-İSTANBUL. Ruhtat Tarih ve No: 23.06.1993-164/85. Reçete ile satılır. 

Q' www.frik.com.tr 
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esi ve sonrasında gelişen öksürük durumlan. UYARILAR / ÖNLEMLER: Gebelik dön 
ektedir. Butamırat sitratın anne sülüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle em: 

a düzeltir ENDİKASYONLARI: Değişik nedenli 

wmrnm *HB 
günde 3 dela 1 ölçek (1 ölçek - 5 mi) 6-12 y „ _ 
SEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Kreval Şurup; 1.5 mg/mL. 100 mL'lik renkli sisede. 5 mL'lık 1, 2.5 ve 5 mL'ye işaretli kasık ölçekle beraber. %8 KDV dahil P.S.F. 6.30 YTL (Eylül 2006). RUHSAT 
SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ: DR. F. FRİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.S. Aydınevler mah. Sanayi cad. 22 34854 Küçükyalı / İSTANBUL RUHSAT TARİHİ VE NO: 13.09.2004 - 204/63 Reçete ile satılır. 

www.frik.com.tr 

http://www.frik.com.tr

