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RABHADH:
NÍ MHOLTAR AN TÁIRGE SEO 
DO LEANAÍ NÓ DO DHAOINE 
NACH GCAITHEANN TOBAC.

IRL

IS GLÉAS INDIÚSCARTHA É SEO: NÁ ATHLÍON AN 
GLÉAS, NÁ DÉAN IARRACHT É A ATHLUCHTÚ.
CAITH AMACH AN GLÉAS LE DO THOIL MÁ 
FHAIGHEANN TÚ DÁILEOG TIRIM DÓITE.

Léigh an bhileog iomlán seo go cúramach le do 
thoil sula dtosaíonn tú ag úsáid an táirge seo. Tá 
eolas thábhachtach ann. Coinnigh an
bhileog seo; b’fhéidir go mbeidh sé uait arís.

1. Seachain e-leacht a fháil i do bhéal nó á 
ionghabháil.
2. Ná fórsáil e-leacht as an ngléas.
3. Ná scaoil, caith nó mí-láimhseáil an táirge seo, 
mar gur féidir an bhlaosc seachtrach nó na 
comhpháirteanna a mhilleadh.
4. Chun fad a chur le hoibriú do táirge, coinnigh ó 
theochtanna iomarcach agus timpeallachtaí tais é,
5. Coinnigh an táirge seo ó leanaí agus ó mhná 
torracha.

DÁLAÍ STÓRÁLA
Déan an táirge a stóráil ag teocht 
chomhthimpeallach (idir 3-18O ° C), as solas díreach.
NÁ cuisnigh nó reo nó stóráil an táirge os cionn 
30°C.

CONTRAINDICATIONS

Mar gheall ar ghliocól próipiléine:
 D’fhéadfadh éifeachtaí díobhálacha a bheith ann in othair a ndéantar  
                         cóireáil orthu le disulfiram nó metronidazole.
 D’fhéadfadh frithghníomhú ailléirgeach a bheith ag daoine a bhfuil stair                 
                         atópachta, riníteas ailléirgeach (fiabhras léana) nó eachma óige.
 D’fhéadfadh aigéadóis lachtach tarlú má ídíonn leanaí, mná torracha nó  
                         othair le teip heipiteach nó dúánach glycol próipiléine

Mar gheall ar ghliocról:
 Méadaítear seansanna díhiodráitithe i ndaoine aosta nó I ndaoine atá  
                         híhiodráitithe cheana féin.
 Ní mór do othair diaibéitis a bheith cúramach, mar nuair meitibilithe, 
                         d’fhéadfadh gliocról a bheith ina chúis le hipeartagéicéime agus glycosuria.

GRÚPAÍ ARD-RIOSCA AR LEITH
Ní mholtar do leanaí, nó mná atá ag iompar clainne nó ag lachtadh an gléas seo a úsáid.

FO-IARMHAIRTÍ DIÚLTACHA A D’FHÉADFADH A BHEITH ANN:
D’fhéadfadh scornach tirim, casacht tirim, pian éadrom, greannú béil nó greannú sa chonair 
riospráide a bheith ag úsáideoirí nua toitíní leictreonacha. Má éiríonn na siomptóim trom nó má 
mhaireann siad níos mó ná 48 uair an chloig, labhair le do dhochtúir le do thoil, agus tabhair 
tuairisc ar an eachtra don dáileoir / monaróir atá liostaithe thíos agus ar bhosca an táirge.
Éifeachtaí dhíobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr tarraingt siar ó nicitín - 
greannaitheacht nó iompar bagrach, mothú íseal, imní, míshocracht, deacrachtaí díriú ar feadh i 
bhfad ar aon ní, goile méadaithe nó meáchan méadaithe, andúil do nicitín, múscailt oíche nó 
suaitheadh codlata, ísliú bualadh croí.

ANDÚILEACHT
Tá nicitín sa táirge seo ar substaint an-andúileach í agus nach bhfuil molta le húsáid ag 
daoine nach gcaitheann tobac. Níl aon chomhábhar eile sa táirge seo atá andúileach go bhfios 
dúinn.

TOCSAINEACHT
Tá nicitín sa táirge seo a d’fhéadfadh iarmhairtí tocsaineacha a tháirgeadh má ídítear ó bhéal é, 
go háirithe i measc naíonáin agus leanaí. NÁ ÓL an táirge seo le do thoil.
I gcás go ndídítear an táirge seo, glaoigh láithreach ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir agus 
tabhair leat an bhileog seo ( Tagairt H301). I gcás teagmhála leis an gcraiceann, sruthlaigh 
láithreach le huisce reatha fuar ar feadh 15 nóiméad ar a laghad.

TUAIRISCIÚ FO-IARSMAÍ
Má bhíonn aon fo-iarsmaí agat mar thoradh ar an táirge seo a úsáid, cuidigh linn le do thoil trí 
muid a chur ar an eolas faoi ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag feabhsú sábháilteachta 
ár dtáirgí.

SEOLADH AN THÁIRGEORA
DIAMOND MIST
29100 COIN, CALLE ARQUIMEDES, 32 OFICINA 10 -9. AN SPÁINN


