
Değerli hasta,

Doktorunuz size Laif® 900’ü yazdı. Laif® 900, hafif ila orta derece arası depresif dönemlerin 
tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaçtır.

Hepimiz zaman zaman üzgün, bitkin veya enerjisiz oluyoruz. Bu dönemler, gün-
lük hayatın çok yönlü deneyim ve birikimlerinin üstesinden gelmemize yardımcı 
olduğundan dolayı bizim için çok önemlidir.

Fakat belirli hayat şartları, aşırı stres veya psikolojik yüklenme zaman içinde kalıcı  
bir ruhsal çöküntüye sebep olabilir. Bunun sonucunda güçsüzlük, bezginlik veya  
keyifsizlik gibi tipik rahatsızlıklar görülmesi oldukça yaygındır. Bu durum, beyinde bir me-
tabolizma bozukluğunun göstergesidir. Ruh hali, güç ve uykudan sorumlu olan aktarıcı 
maddelerin dengesi bozulmuştur. Duygu, düşünce, hareket ve uyku düzenini etkilediği 
görülmektedir.

Laif® 900, aktarıcı maddelerin bu denge bozukluğunu tekrardan düzeltebilir 
ve bu sayede ruh halini olumlu etkiler ve sabitler. Fakat tedavi için biraz 
sabırlı olmalısınız çünkü depresif durumlar için kullanılan ilaçlar tam etki-
sini gösterebilmesi için biraz zaman gereklidir. Yalnız kendi-
nizi tekrar daha iyi hissettiğinizde de: İlaç kullanımını 
bırakmadan önce lütfen doktorunuzla görüşün.

Size sağlıklı günler dileriz! 
Bayer Vital GmbH
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Laif® 900‘ü ne zaman ve ne sıklıkla almalıyım?
Her gün kahvaltıdan sonra bir film tablet alın.

Laif® 900 ne zaman etki gösterir?
Depresif durumlara karşı alınan ilaçlar, ağrı kesicilerin 
aksine direkt alımdan hemen sonra etkisini göstermez. 
İlaçların tam etkisini gösterebilmesi için biraz zaman 
gereklidir. 4 hafta içerisinde rahatsızlıklarınızda hisse-
dilebilir derecede bir iyileşme fark etmelisiniz.

Laif® 900 nasıl etkilere sebep olur?
Depresif bir durum, beyindeki aktarıcı maddelerin  
denge bozukluğunun sonucunda ortaya çıkar. 
Laif® 900 aktarıcı maddelerin bozulmuş olan ve keyif, 
güç ve uyku düzeninden sorumlu olan dengesini 
tekrardan oluşturabilir. Bu sebeple Laif® 900 ruh halini 
olumlu etkileyerek sabitler ve sizin tekrardan daha iyi 
uyuyabilmenizi ve gün içinde daha enerjik ve hayat 
dolu olmanızı sağlar.

Kendimi daha iyi hissettiğimde Laif® 900‘ü 
kullanmayı bırakabilir miyim?
Hastalığın tekrar etmesini önlemek için rahatsızlıklar 
azaldığında da ilacın alınması çok önemlidir. İlaç 
kullanımını bırakmadan önce lütfen doktorunuzla 
görüşün.

Doğum kontrol hapı ile aynı zamanda kullanılması 
durumunda nelere dikkat  edilmeli?
Doğum kontrol hapı ve Laif® 900‘ü aynı zamanda 
kullanmanız durumunda ara kanamalar görülebilir 
ve doğum kontrol hapının güvenliği azalabilir. Bu 
sebeple ilave bir doğum koruma yöntemi kullanılması 
tavsiye edilir.

Hangi yan etkiler görülebilir?
Laif® 900 bünyeyle oldukça uyumludur. Alerjik cilt 
reaksiyonları, mide ve bağırsak şikayetleri, yorgunluk 
veya huzursuzluk görülebilir. 

Özellikle açık tenli kişiler yoğun güneş ısınına maruz 
kaldıklarında daha hassas tepki veren bir cilt yapısına 
sahiptirler. Özellikle bu kişilerde ışınlanmış cilt bölge-
lerinde karıncalanma, ağrı ve soğuğa karşı hassasi-
yet, yanma veya kızarma gibi duyusal bozukluklar 
oluşabilir.

Laif® 900‘u kullanırken genel olarak yoğun güneş 
banyolarından, dağ güneşinden veya solaryumdan 
uzak durmalısınız. 

İdrar yoğun bir sarı renk alabilir. Bu durum hap kılıfının 
doğal renk maddesi olan vitamin B2‘den kaynaklanır 
ve tamamen zararsızdır.

Laif® 900 bünyeyle ne kadar uyumludur?
Laif® 900 bağımlılık yapmaz.

Uzun süreli güneş banyosu, solaryum ve dağ ışınından 
uzak durmanız ve cilt tipinize uygun bir güneş 
koruması kullanmanız durumunda, bu zaten genellikle 
tavsiye edilir, Laif® 900 tüm yıl boyunca, yazın da dahil 
olmak üzere kullanılabilir.

Sarı kantarondan elde edilen etken maddeleri içeren 
Laif® 900 gibi ilaçlar, diğer ilaç maddeleri ile muhte-
melen etkileşim gösterebilir. Bu nedenle, başka ilaçlar 
kullanıyorsanız, lütfen doktorunuz ile görüşün.

Ek bilgileri ilacın yanında bulunan kullanım 
talimatlarında bulabilirsiniz.

Laif® 900, hafif ila orta derece arası depresif dönemlerin  
tedavisi için kullanılan bitkisel bir ilaçtır.

Rahatsızlığınız veya Laif® 900 ile tedavinizle ilgili başka sorularınız varsa lütfen  
doktorunuza danışın.

ile tedavi için bilgiler

Laif® 900


