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KLAMER SUSPANSIYON 125 mg/5 ml 70 ml şişe

KLAMER SUSPANSIYON 250 mg/5 ml 50 ml şişe

KLAVUNAT BID FORTE ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK 

ICIN KURU TOZ 400 mg/57 mg 70 ml şişe

MUCOLATOR 150 ML ŞURUP HAZIR.İÇİN TOZ

ALCAİNE %0,5 15ML GÖZ DAMLASI

Süspansiyon hazırlandıktan sonra 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 14 gün saklanabilir.

Süspansiyon hazırlandıktan sonra 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 14 gün saklanabilir.

Sulandırılmamış  toz 25°C’nin altındaki  oda sıcaklığında  ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Sulandırılan 

süspansiyon buzdolabı içinde (2-8°C) saklanmalı ve 7-10 gün içinde kullanılmalıdır. Dondurulmamalıdır.

25°C altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyaraksaklayınız. Kullanıma hazır şurup buzdolabında (2 - 8°C) 12 

gün süreyle aktivitesini korur.

Açıldıktan sonra veya oda sıcaklığında saklanırsa maksimum bir ay içinde kullanılmalıdır. 

MÜSTAHZAR ADI

ACTRAPİD HM 100IU/ML 10ML FLK

HUMULIN-R FLAKON

LANTUS SOLOSTAR KARTUS ICEREN ENJ. KALEMI 100 IU/ml 

5x3 ml kalem

NOVORAPID FLEXPEN 100 IU/ml 5x3 ml kalem

İBUFEN PEDİATRİK ŞURUP

T.C.                                                                                                                                     

Sağlık Bakanlığı                                                                                                                 

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi                                                                                    

ÇOKLU İLAÇ STABİLİTELERİ LİSTESİ

KISA ÜRÜN BİLGİSİNDE YER ALAN AÇILDIKTAN SONRAKİ SAKLAMA KOŞULU

Kullanılmaya  başlandıktan  sonra  veya  yedek  olarak  taşınırken:25°C’nin  altında saklanmalıdır. 

Buzdolabına konulmamalıdırveya dondurulmamalıdır. Işıktan korumak için flakon dış karton ambalajında 

saklanmalıdır.

Flakon açıldıktan sonra 30°C altında saklanarak 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. 

Direkt ışıktan ve sıcaklıktan korumak şartıyla, tıbbi ürün maksimum 4 hafta süre ile 25°C’nin altında   

saklanabilir. Kullanımdaki kalemler   buzdolabında   saklanmamalıdır. Her enjeksiyondan sonra ışıktan 

korumak için kalemin kapağı geri takılmalıdır.                                                             

Kullanım  esnasında  veya  yedek  olarak  taşınırken: Ürün  en  fazla  4  hafta  saklanmalıdır.Ürün  en  fazla  4  

hafta  saklanmalıdır.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Işıktan korunmalıdır.
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18 DUPHALAC 667 MG/ML 300 ML SURUP

30°C altındaki oda sıcaklığında kapağı sıkıca kapalı halde saklanmalıdır. Hazırlandıktan sonra son kullanma 

tarihine kadar kullanılabilir.

30°C altındaki oda sıcaklığında kapağı sıkıca kapalı halde saklanmalıdır. Ürün açıldıktan sonra raf ömrü 

süresince kullanılabilir. 

30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklanır. Ürün açıldıktan sonra raf 

ömrü süresince kullanılabilir. 

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Zarar görmemiş, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 

Ürün açıldıktan sonra raf ömrü süresince kullanılabilir. 

MIKOSTATIN 100.000 IU/ML ORAL SUSPANSIYON (48 ML)

RETROVIR 50 MG/5 ML 200 ML SURUP

MAGNESIE CALCINEE LAFAR 100 G TOZ

NİTROLİNGUAL®  25 °C’yi geçmeyen oda sıcaklığında saklanmalıdır. Dondurulmamalı, ısı ve ışıktan 

korunmalıdır.

Çoklu doz içeren flakonlar, flakon açıldıktan sonra 3 günden daha fazla süre ile kullanılmamalıdır.

Saşeler açıldıktan sonra, flakonlar 3 ay içinde kullanılmalıdır. Saşeler açıldıktan sonra flakonlar ışıktan 

korunmalıdır.

Açıldıktan sonra 25°C altındaki oda sıcaklığında 28 gün içinde kullanılmalıdır.

NITROLINGUAL PUMP PUSKURTME SPREY 0.4 mg/doz 15.4 

ml şişe

PRICAIN %2 ENJEKSIYONLUK COZ. ICEREN FLAKON %2 1x20 

ml flakon

STAFINE VISKOZ GOZ DAMLASI %1 5g tüp

SALRES 100MCG 200 DOZ AEROSOL

İnsülinin etkinliği buzdolabında saklandığı sürece stabil kalır. Kullanılmaya başlandıktan sonra ise; ilgili müstahzarın kısa ürün bilgisinde yer alan talimatlara göre hareket edilir. Eğer 

kısa ürün bilgisinde saklama koşulu ile ilgili bilgi yer almıyorsa hastane ortamında muhafaza edilen insülinler açıldıktan sonra

kapakları kapalı şekilde, ışık ve ısıdan korunarak oda (25°C’nin altında) sıcaklığında 28 gün saklanır. Açılan ilacın üzerine ambalaj etiketi yapıştırılarak gerekli bilgiler kayıt altına 

alınmalıdır. 

Kısa ürün bilgisinde saklama koşulu ile ilgili bilgi yer almıyorsa açıldıktan 28 gün sonra kalan doz imha edilir. Şurupların açıldıktan imha edileceği süreye kadar paketi atılmamalı, 

paketin üzerine ambalaj etiketi yapıştırarak gerekli bilgiler kayıt altına alınmalıdır.


