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Bekunis draje kullanma talimatı bilgilerini içeren bu içerikte; bekunis draje nedir,
nasıl kullanılır, ne için kullanılır şeklindeki tüm sorulara yanıt verilmiştir. Ayrıca yazı
sonunda ise bekunis draje günde kaç kez kullanılır, neye iyi gelir, ne kadar kullanılır gibi bir
çok soruya ve Bekunis’in her daim güncellenen fiyat bilgilerinin bulunduğu bağlantılar
eklenmiştir.
BEKUNİS draje Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her draje en az 3 mg Senna meyve yaprağı ve Sennoside B formunda
standartlaştırılmış hidroksiantraks türevi ve 5 mg Bisacodyl içeren ekstrakt karışımı
içerir.
Yardımcı madde: Susuz sodyum sülfat, jelatin, aerosil, esma blast, talk, magnezyum
stearat, susuz laktoz, eudragit L 30 D, polietilen glikol 6000, kristal şeker, akasya
sakızı, tween 80, el kremi, titanyum dioksit, kalsiyum karbonat, stearik asit, sıvı glikoz.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanım kılavuzunu saklayın. Lütfen daha sonra ihtiyaç halinde okuyun.
Başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyin.
Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza
BEKUNİS draje kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatlarda yazılanları tam olarak takip edin. İlaç hakkında size önerilen doza ek
olarak yüksek veya düşük doz kullanmayın.
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BEKUNİS nedir ve ne için kullanılır?
BEKUNİS 30 draje içeren blister ambalajda sunulmaktadır. BEKUNİS, bağırsak mukozasına
doğrudan etki ederek, bağırsağın hareketliliğini ve içeriğinin geçiş hızını artırır, su ve
elektrolitlerin salgılanmasını engeller. Bu etki ile dışkı yumuşar ve atılır. BEKUNIS,
kabızlığın kısa süreli tedavisinde kullanılır.

BEKUNİS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
BEKUNİS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Etkin maddeye veya bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı
alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa bu ilacı kullanmayınız.
Mide bulantısı, kusma veya apandisit, nedeni bilinmeyen karın ağrısı, bağırsak
tıkanıklığı, Krohn hastalığı, ateş, ishal gibi ülseratif kolit, karın krampları ile seyreden
bağırsak bozuklukları gibi belirtiler varsa, ameliyat sonrası ve elektrolit (su ve tuz
kaybı) dengesinin bozulduğu durumlarda kullanılmamalıdır.
12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
BEKUNİS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Uzun süreli kullanımların bağırsak tembelliğine ve su-elektrolit dengesinin
bozulmasına neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Bağırsak tıkanıklığı veya tanısı konmamış karın içi şikayetleri olan hastalarda
kullanılmamalı ve inflamatuar bağırsak hastalığında dikkatli kullanılmalıdır.
Şeker hastalığı (Diabetes mellitus), hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) ve kalp
hastalığı olan hastalarda doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
1 haftadan fazla sürekli kullanılmamalıdır.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.”
BEKUNİS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Herhangi bir yiyecek veya içecekle etkileşime girdiğine dair bilgi yoktur.
Hamilelik
Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda
kullanımı önerilmemektedir. Diyet veya başka önlemlere rağmen kabızlık düzelmiyorsa,
yalnızca hamileliğin ilk 3 ayında kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
BEKUNİS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
BEKUNIS laktoz ve glikoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından belirli şekerlere karşı
intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa
geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Potasyum eksikliği nedeniyle kalp kasını güçlendiren ilaçların (kalp glikozitleri) veya kalp
ritmini düzenleyen ilaçların (antiaritmikler) etkilerini artırabilir.
İdrar söktürücüler (diüretik ilaçlar), kortikosteroidler ile birlikte kullanım artan potasyum
kaybına neden olabilir.
Antasitler ve simetidin ile birlikte alınmamalıdır. Bu ilaçların uygulanmasından iki saat
sonra alınabilir.
Halihazırda herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandıysanız, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

BEKUNİS nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :
Hekim tarafından aksi önerilmedikçe; Yetişkinler gece yatmadan önce 1 drajeyi az su ile
ağızdan alırlar.
1 haftadan fazla sürekli kullanılmamalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
Bu PDF içerik konuanlatimi.net sitesine aittir ve farklı bir web sitesinde tıklanabilir kaynak
link verilmeden paylaşılması / görüntülenmesi yasaktır.
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Gece yatmadan önce az su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
Değişik yaş grupları :
Çocuklarda kullanımı : 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı : Özel kullanım yok. Doktorunuza danışarak kullanınız.
Özel kullanım durumları :
Böbrek/Karaciğer yetmezliği : Özel kullanım yok. doktoruna konsültasyonda kullanın.
BEKUNİS’in etkilerinin çok güçlü veya zayıf olduğu izlenimine sahipseniz,
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla BEKUNİS kullandıysanız
Yüksek doz kullanmanın sonuçları; Karın ağrısı (kolik) ve kramplar, şişkinlik, düşük
tansiyon, baş dönmesi ve ishal gibi sindirim sistemi bozuklukları aniden ortaya çıkabilir.
BEKUNIS’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, doktorunuz veya eczacınız
ile konuşunuz.
BEKUNİS’i kullanmayı unutursanız
Kaçırılan bir dozu dengelemek için çift doz almayın.
BEKUNİS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
BEKUNIS tedavisi kesildiğinde herhangi bir yan etki beklenmez.

Olası yan etkiler nelerdir ?
Tüm ilaçlar gibi BEKUNIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse, BEKUNIS’i kullanmayı bırakın ve
DERHAL Doktorunuza söyleyiniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne
başvurunuz:
Aşırı duyarlılık reaksiyonları (ellerin, ayakların, ayak bileklerinin, yüzün, dudakların veya
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özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi, deri
döküntüsü) ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Bunlardan birine sahipseniz, BEKUNİS’e karşı ciddi bir alerjiniz var demektir. Derhal tıbbi
müdahaleye ihtiyacınız olabilir veya hastaneye kaldırılabilirsiniz.
‘Bütün bu çok ciddi yan etkiler çok nadirdir.’
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek :
Baş dönmesi
Azalan kan basıncı
Bağırsaklarda gaz şikayetleri

Çok seyrek:
Karın ağrısı
İshal
İdrar rengi koyu veya kırmızımsı olur
‘Bu etkiler BEKUNIS’in hafif yan etkileridir.’
Bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuza veya
eczacınıza söyleyiniz.

BEKUNİS’in saklanması
BEKUNİS’i ambalajında ve çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde
saklayınız.
30 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihine kadar kullanın.
Paket üzerindeki son kullanma tarihinden sonra BEKUNİS’i kullanmayınız.
Üründe ve/veya ambalajında herhangi bir kusur fark ederseniz BEKUNİS’i kullanmayınız.
Ruhsat sahibi:
Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak /
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Sarıyer / İstanbul
Üretim yeri:
Roha Arzneimittel GmbH Bremen /Almanya
Ambalajlama yeri :
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt/ İstanbul
Bekunis Draje kullanıcı yorumlarına “buradan” ulaşabilir ve ilaç hakkında sormak
istediğiniz soruları iletebilirsiniz.
Kaynak: https://pdf.ilacprospektusu.com/5751-bekunis-draje-kt.pdf
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