
KULLANIM KILAVUZU 
 
 
Ürünün adı: 
 
Dulcaryl Efervesan Tablet  
 
Birim formülü 
 
Her efervesan tablet; 12.5 mg Sodyum Sakarin.2H2O ve 125 mg Sodyum Siklamat etken madde 
içerir. Ayrıca sodyum bikarbonat, tartarik asit ve sodyum karboksimetil selüloz içerir. 
 
Tıbbi özellikleri 
 
Sodyum siklamat ile sodyum sakkarin gibi iki sentetik tatlandırıcının bileşiminden oluşur. Sıcak ve 
soğuk sıvılarda kolaylıkla erir ve kaynatılmakla etkisini kaybetmez. 
Sodyum siklamat şeker tadı veren sentetik bir maddedir. Şekere göre 30 kat daha tatlıdır. 
Sakkarin de şeker tadı veren sentetik bir maddedir. Şekere göre 300 kat daha tatlıdır. Ancak tek 
başına kullanıldığında, sonradan ağızda madensel ve acı bir tad bırakır. Oysa ki siklamat ile 1/10 
oranında karıştırılırsa, bu sakıncası büyük ölçüde ortadan kalkar. Dulcaryl’de sodyum siklamat ile 
sodyum sakkarin’in bir araya getirilmesinin nedeni budur. 
Diğer yandan, Dulcaryl tabletleri efervesan olduklarından, sıvılarda çözülme yetenekleri tam ve 
hızlıdır, çökelti yapmaz. 
 
Önerilen kullanım yeri 
 
Dulcaryl tablet, şeker almaları sakıncalı olan hastaların besinlerini tatlılaştırmak için 
kullanabilecekleri bir üründür.  
 
Kullanılmaması gereken durumlar: 
 
Dulcaryl siklamat ve sakkarine karşı alerjisi olanlarda, akut böbrek yetmezliği ve akut kalp 
yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. 
 
Uyarılar / Önlemler: 
 
Konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve karaciğer sirozu gibi su ve tuz 
retansiyonu olan ve tuzsuz rejim uygulayanlarda dikkatle kullanılmalı ve içeriğindeki sodyum 
miktarı dikkate alınmalıdır. 1 tablet Dulcaryl (tam doz) 15.48 mg sodyum içerir. 
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz. 
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Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz. 
 
Yan etkiler/Advers etkiler 
 
İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi 
(TÜFAM)’ne bildiriniz. 
Kimi kişilerde fotosensibilite, duyarlılık, dışkı yumuşaklığı, ishal yapabilir. 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. 
 
İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler: 
 
Dulcaryl, oral linkomisin preparatları ile beraber kullanılmamalıdır. Linkomisin absorpsiyonunu 
azaltabilir. 
Diüretiklerle beraber kullanıldığında içindeki sodyum nedeniyle yüksek dozda alındığında 
Dulcaryl’in diüretik etkiyi azaltabileceği dikkate alınmalıdır. 
 
Günlük kullanım şekli ve dozu: 
 
1/2 Tablet Dulcaryl 1 tatlı kaşığı toz şekeri ya da 1 küp kesme şekerin sağladığı tatlılığı sağlar; bu 
eşdeğerlilik göz önünde tutularak miktar saptanır. Dulcaryl çözeltisi kaynatılmakla bozulmaz. 
Dünya sağlık teşkilatı tarafından (1982) sodyum siklamat için kabul edilen günlük tüketim miktarı 
vücut ağırlığının kg’ı başına 0-12 mg’dır. Sodyum sakkarin için ise bu sınır 2.5-5 mg/kg’dır. Bu 
nedenle tablet olarak kullanıldığında sodyum siklamat’ın günlük dozu kg başına 12 mg’ı, sodyum 
sakkarin’in günlük dozu ise kg başına 2.5-5 mg’ı aşmamalıdır. 
 
Ticari takdim şekli: 
100 tabletlik blister ambalajlarda.   
 
İzin sahibi ve adresi: 
BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 
34398 Maslak-İSTANBUL 
 
Üretici isim ve adresi: 
BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 
GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ  
 
30oC’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.  
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 
SADECE ECZANELERDE SATILIR. 
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