
KULLANMA TALiMATI

LEVOTiRON 75 mcg tablet
Afzdan ahnlr.

Etkin Madde: Her bir tablet 75 mcg levotiroksin sodyum igerir.
Yardrmct Maddeler: IVfusrr niqastasr. magnezlum stearat, laktoz monohidrat FP. Gelatin 80
Bloom. kroskarmeloz sodvum. saf su

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin iqin dnemli bilgiler igermektedir.

c Bu kullanma talimatmt saklaymrz. Daha sonra telaar okumaya ihtiyag
duyabilirsiniz.

c EEer ilove sorulanruz olursa, l tfen doklorunuza veya eczactruza danrsmtz.
o Bu ilaq kitisel olarak sizin igin reqete edilmiStir, baskalarma vermeyiniz.
o Bu ilaan kullarumt srasmdo, dohora veya hastaneye gitti[inizde dokorunuza bu

i I au ku I I andgmrn s 6yley i niz.
. Bu talimatta yaz anlara dynen uyunrE. ilaq hakhnda size dnerilen dozun dtsmda

yfrkek veya dfrgiik doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimatmda :

I. LEYOTiRON nedir ve ne igin kullan r?
2. LEVOTiRON'u kallanmadon 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3. LEVOT|RON nas kutlarub?
1. Olat yan etkiler nelerdir?
5. LEVOTI RON'un saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

\.? 1. LEVOTiRON nedir ve ne igin kullanrhr?

Yuvarlak. bir f iizii 1+; igaretli. diler liizn 75 baskrh beyaz tabletler 75 rncg levotiroksin
sodlum igerir. 50 r,e I00 tabtetlik blister ambalajlarcla pi.vasa.va sunulmugtur.

LEVOTiRON'un igerilinde bulunan levotiroksin etken maddesi, tiroid bezinin hastahklannda
ve iglev bozukluklanmn tedavisinde kullanrlan sentetik bir tiroid hormonudur. Etkisi tiroid
tarafindan salglanan dolal hormonlar ile ayntdr.

LEVOTiRON;
- normal tiroid fonksiyonu olan hastalarda iyi huylu guatn tedavi etmek igin,
- cerrahi sonrasrnda guatnn niiksetmesini dnlemek igin,
- tiroid bezi yeteri kadar gahqmadrlrnd4 dolal tiroid hormonlanmn iglevini yerine getirmek
igin ve
- tiroid kanseri olan hastalarda tiimdriin b0yiimesini baskrlamak igin kullarulrr.



Hormonlann agrn diizeyde iiretimi antitiroid ilaglarla tedavi edildilinde, tiroid hormon
dtizeylerini dengelemek amacryla kullamlan LEVOT|RONI 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75

mikrogram ve 100 mikogram dozlannda kullanllrr.

2. LEYOTiRON'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

LEvOTiRON'u agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
- ilacrn igerisindeki etkin maddeye veya yardrmcr maddelere kargr alerjiniz varsa (aqrn

duyarhltk)
- Tedavi edilmemig adrenal bezi, hipofiz bezi iqlev bozuklulu veya tiroid hormonlanrun

agrn iiretimi (tiretoksikoz) durumunda
- Akut kalp hastah[rnda (kalp krizi veya kalp iltihabr).

Gebelikte I-EVO] iRON ile birlikte antitiroid ilaglar kullamlmaz (bkz. aSagrda Gebelik ve
laktasyonda kullamm krsmr).

\/ LEvOTiRoN'u agagdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ
EEer,

- Kalbin kan damarlannda yetersiz diizeyde kan akrgr (anjina pektoris),
- Kalp yetmezlili,
- Hrzh ve diizensiz kalp ritrni,
- Yi.iksek kan basrncr,
- Arterlerde ya! kahntrlan (arteriyoskleroz) varsa, tedaviniz esnasrnda dikkatli olmamz

ve doktorunuz tarafindan izlenmeniz gerekir.

LEVO] iRON kullanmadan 6nce veya bir tiroid supresyon (baskrlama) testi yaptrmadan 6nce

bu rahatsrzhklar trbbi kontrol altrna ahnmahdrr. LEVOTIRON kullamrken tiroid hormonlan
yakrndan takip edilmelidir. Bu rahatsrzhklann sizde olup olmadrlrndan emin delilseniz veya
bu rahatsrzhklar oldulu halde herhangi bir tedavi gdrmiiyorsanlz, doktorunuza damgrn.

Doktorunuz dncelikle sizde herhangi bir adrenal bezi, hipofiz bezi iqlev bozuklulu veya
kontrol altrna ahnmamrg agrn diizeyde hormon iiretimi (tiroid otonomisi) ile segeden tiroid
bezi iglev bozuklulu olup olmadrgt ara$trracaktrr.

Agalrdaki durumlardan herhangi biri sdz konusuys4 doktorunuza damgrn:

- Menopoz veya postmenopoz diinemindeyseniz, osteoporoz riski nedeniyle
doktorunuzun tiroid fonksiyonlanmzr diizenli olarak kontrol etmesi gerekebilir.

- Levotiroksin igeren bir ilagtan bagka birine geqig yaptlys:uuz, ilacrn etkisi biraz farkh
olabilir; yakrn takip altrnda olmantz ve dozun ayarlanmasr gerekebilir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza danrgrmz.

LEVOTiRON'un yiyecek ve igecek ile kullan masl
Eler soyah besinler tiiketiyorsanrz ve dzellikle de yediliniz miktarda deligiklik yaptrysanlz

doktorunuza bildirin. Soyah besinler, barsaklarda I-FIVO1-iRON emilimini
azaltabilecefinden, ilacrn dozunun ayarlanmast gerekebilir.

Hamilelik
ilaa kullanmadan dnce doktorunuza veya eczactntza danryrntz.
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Gebelik ddneminde LEVO'tiRON kullammrna devam edilmelidir. ilacrn dozunun
deligtirilmesi gerekecelinden, doktorunuza bagvurun.
Tiroid hormonlannln a5ln iiretimini tedavi etmek amacryla bir antitiroid ilacr ile birlikte
LEVOTIRON kullanryorsamz, doktorunuz gebelik d6neminde LEVOTiRON kullammrna ara
vermenizi sdyleyecektir.
Tedaviniz strasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen dohorunuza daruSmtz.

Emzirme
ilaa kullanmadan t)nce dohorunuza veya eczaaruza danrsmtz.
Emzirme ddneminde, doktorunuzun tavsiyesi dogrultusunda LEVOTiRON kullammrna
devam edilmelidir. ilag anne stitiine gegse de, bu oran goculunuzu etkileyecek diizeyde
de[ildir.

Arag ve makine kullanrml
ilacrn araba ve makine kullanrmr iizerindeki etkisini ara$trran herhangi bir gahqma yoktur.
Bununla birlikte, levotiroksin do[al tiroid hormonu gibi oldulundan. LEVOTIRON'un araba
ve makine kullammr iizerinde herhangi bir etkisi olacag dtigtiniilmemektedir.

LEvOTiRON'un igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda 6nemli bilgiler
LEVOTIRON laktoz igerdilinden; eler daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere

kargr intoleransrnrz (dayamksrzhlrnrz) oldulu sdylenmigse bu nbbi iiriinii almadan 6nce
doktorunuzla temasa geginiz.
Her bir LEVOTIRON tablet I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (3,5 mg sodyum
koskarmeloz) ihtiva eder; yani esasrnda "sodyum igermez".

Difer ilaqlar ile birlikte kullanrmr
Agafrdal(i ilaglardan herhangi birini kullanryorsanz, doktorunuza bildirin;
LEVOTIRON diler ilaglar ile etkilegebilir:
- Antidipbetik ilaqlar ftan Sekerini diis riicii ilaglar):
LEVO'tiRON antidiyabetik ilaglann etkisini azaltabilecelinden, 6zellikle I.F.VO IiRON
tedavisine baqlamadan 6nce kan gekerinizi kontrol ettirmeniz gerekebilir. LEVOTIRON
kullamrken, antidiyabetik ilaglann dozunun ayarlanmast gerekebilir.

- Kumarin liirevleri ftanrn prhulasmasmt dnlemek iqin kullan an ilaglar):
LEVOTIRON bu tiir ilaqlann etkisini artrrabilecelinden dzellikle yagh kigilerde olmak iizere
kanama riskini arttrrabilir. LEVOTIRON tedavisi baglangrcrnda ve siiresince kan prhtrlaqma

delerlerinize baktrrmamz gerekebilir. t-EVOTiRON kullanrrken, kullandrlrmz kumarin
ilacrmn dozunun ayarlanmasr gerekebilir.

Agafldaki ilaglardan herhangi birini kullanmak zorundaysanrz, dnerilen zaman
arahklanna uymahsrnu:
- Safra asitlerini baglayacak ve yiiksek kolesterolii diigiirecek ilaglar (6m. kolestiramin veya
kolestipol):
Bu tiir ilaglar levotiroksin sodyumun barsaklardan ahmrm bloke edebilece[inden,
LI;VO'IiRON bu ilaglardan 4-5 saat 6nce ahnmahdrr.

- Antasidler (asitlere balh hazrmsrzhlr rahatlatmak igin), sukralfat (mide veya barsak iilserleri
igin) ve altiminyum igeren, demir igeren diler ilaglar ile kalsiyum karbonat:
Bu tiir ilaglar levotiroksin sodyumun etkisini azaltabilecelinden, LEVOTIRON bu ilaglardan
en az 2 saat 6nce ahnmahdrr.



A9alrdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsanrz, doktorunuza bildirin; bu ilaglar
LEVoTiRoN'un etkisini azaltabilir:
- propiltiourasil (antitiroid ilacD,
- glukokortikoidler (antialerjik ve antiinflamatuvar ilaglar),
- beta-blokerler (kan basrncrru diigiiriicii ilaglar; aym zamanda kalp hastahklannrn tedavisinde
de kullanrlrr),
- sertralin (antidepresif ilag),
- klorokin veya proguanil (srtmayr dnlemek veya tedavi etmek igin kullarulrr),
- barbittratlar veya karbamazepin (antiepileptik ilagtrr, davramg bozukluklanm kontrol etrnek
ve bazr aln tiplerini hafifletmek igin de kullanrlrr) gibi birtakrm karaciger enzimlerini aktive
eden ilaglar (sedatifler, uyku haplan),
- menopoz ddneminde veya menopozdan sonra hormon replasmam igin veya gebelikten
korunmak igin kullamlan dstrojen igeren ilaglar,
- sevelamer (fosfat ballayan ilagtrr, konik bdbrek yetmezli[i olan hastalann tedavisinde
kullamlrr),

\- - tirosin-kinaz inhibitdrleri (kanser ilaglan ve antiinflamatuvar ilaglar).

Agalrdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsamz, doktorunuza bildirin; bu ilaglar
LEVOTiRON'un etkisini artrrabilir:
- salisilatlar (agnyr hafifletmek ve ateqi diigiirmek igin kullantlan ilaglar),
- dikumarol (kamn prhulagmasrm engellemek igin kullamlan ilag),
- 250 mg gibi yuksek dozlarda furosemid (diiiretik ilag),
- klofibrat (kan lipid d[giirUcU ilag),

Agalrdaki ilaglardan herhangi birini kullaruyorsanu, doktorunuza bildirin; bu ilaglar
LEVOTiRON'un etkisini de[iqtirebilir:
- ritonavir, indinavir, lopinavir (proteaz inhibitdrii, HIV enfeksiyon ajanr)
- fenitoin (antlepileptik ilag)
Tiroid hormon seviyelerinizi dtizenli kontrol ettirmeniz gerekmektedir. LF-VOTiRON
dozunuzun yeniden diizenlenmesi gerekebilir.

Amiodaron kullamyorsamz doktorunuza bildirin; bu ilag tiroid bezinizin iglevini ve\r aktivitesini etkileyebilir.

Tam amacryla iyot igeren kontrast maddeli bir test veya tarama yaptlracaksantz, doktorunuza
LUVOI'iRON kullandr[rmzr bildirin; tiroid fonksiyonunuzu etkileyebilecek bir enjeksiyon
yaprlabilir.

Doktorunuza veya eczactnva yakrn zamanda regeteli ve regetesiz olarak kullandtllmz tiim
ilaglan bildirin. Tiroid hormonlan, kilo vermek amacryla kullanmaya uygun delildir. Tiroid
hormon diizeyleriniz normal ise, tiroid ilaglan sizi zayfillatmaz. Doktor tavsiyesi olmadan
ilacrn dozunu artrrdrlrnrz takdirde, ciddi veya hatta yagamr tehdit eden durumlar giirtilebilir.

E{er regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullanryorsane veya son zamanlarda
kullandmrz ise l tfen doHorunuza veya eczacmua bunlar hakhnda bilgi veriniz.
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3. LEVOTiRON nasrl kullanrhr?

t Uygun kullanrm ve doz,/uygulama srkh$ igin talimatlar:
LEVOTIRON'u her zaman doktorunuzun tavsiyesi dolrultusunda kullamn. Emin
olamadrfrmz zaman, doktorunuza danr grn.

Doktorunuz, muayeneler ve laboratuvar testleri sonucuna gtire sizin igin en uygun dozu
belirleyecektir. Genellikle diiqiik bir dozda tedaviye baglanrr ve tam doza ulaSrlanakadar,2 ila
4 haftada bir doz artrnlrr. Tedavinin ilk haftalannda doz ayarlamastnr yapmak igin bir takrm
laboratuvar testleri yaptrrmanrz gerekir.

. Uygulama yolu ve metodu:
LEVOTIRON, alrz yoluyla kullamlan bir ilagtrr. Sabahlan (kahvaltrdan en az yanm saat

6nce) ag kamrna tercihen bir miktar srvr ile (6m. yanm bardak su) ahmr.
Tedavi siiresi
Tedavinin siiresi, LEVOf iRON'u kullandrlrmz duruma gdre degiqir. Bu nedenle ne kadar
siire kullanmamz gerektilini doktorunuza damgrn. Genellikle hastalann tedavisi yagam boyu
devam eder.

. De[igik yag gruplan:

Qocuklarda kullanrml:
Eler bebeliniz doEu$tan hipotiroid ise, hrzh replasman dnemli oldu[u igin doktorunuz daha
yiiksek doz baglamamzr isteyebitir. Ongdriilen baglangrg dozu ilk 3 ay igin kg vticut a[rrhfit
bagrna 10 ile 15 mikrogramdrr. Daha sonra, doktorunuz dozu goculunuza gOre ayarlayacaktr.
Bebeklere doz, giiniin ilk dliintinden en az yanm saat 6nce tek seferde verilir. Tabletler,
verilmeden hemen 6,nce ezilir, biraz su ile kangtrrrlrr ve bir miktar srvr ile verilir. Kangtm her
zaman hazrrlandtktan hemen sonra kullanrlmahdrr.

LEvoTiRON kullanrmr Onerilen Giinliik Doz
Tiroid fonksiyonu normal olan
hastalarda iyi huylu guatn
tedavisinde

75-200 mikogram

Cerrahi sonrasrnda guatnn
niiksetmesini 6nlemede

75-200 mikogram

Tiroid bezi yeteri kadar
qahqmadrlrndq dogal tiroid
hormonlanmn yerine gegerek

iglevin siirmesini sallamada
. baqlangrg dozu
. idame dozu

25-50 mikogram 12.5-50 mikrogram
100-200 mikogram 100- 150 mikogram/m'

vticut alanr

Tiroid kanseri olan hastalarda
tiim6r biiyiimesini baskrlamada

150-300 mikogram

Agrn hormon iiretimi antitiroid
ilaglar ile tedavi edildilinde,
tiroid hormon diizeylerinin
dengelenmesi

50- 100 mikogram
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Yaqhlarda kullanlmr:
Yagh hastalarda tiroid hormonlanyla tedaviye baglanrrken 6zel dikkat gdsterilmeli, tedaviye
dtiqiik dozda baqlanmahdrr (6m. 12.5 mikogram/giin) ve tiroid hormonlan takip edilerek,
uzun arahklarla ve daha srk tiroid hormon seviye kontrolii ile doz yavaqga artrnlmahdrr (6m.
2 haftada bir doz artrgr 12.5 mikrogram/giin olacak gekilde).
Bununla birlikte ideal dozun altrnda bir dozun da TSH di.izeyini tam olarak diizeltemeyeceli
unutulmamahdrr.

6zel kullanlm durumlan:
6zel kullammr yoktur.

Olafan doz arah[r yukandaki tabloda verilmigtir. Aqa[rdaki durumlardan herhangi biri sdz
konusuysa" I-EVOI-iRON'un daha diigiik dozu kigiye dzgtin olarak yeterli olabilir;

- Yagh bir hastaysaruz,
- Kalp hastahlt sorunlanmz varsa,

\- - Ciddi dtzeyde veya uzun siiredir tiroid fonksiyonlanmz az gahqryorsa,
- Zayfsamz veya guatnmz biiyiikse.

Kullanmanz gerekenden daha fazla LEVOTiRON kullandrysanz
Nabrzda hrzlanma, endiqe, huzursuzluk ve istemsiz hareketler gibi belirtiler gdriilebilir. Bu
belirtilerin gdriilmesi durumund4 derhal doktorunuza baglurun.

LEI,'OTiROiYdan kullanmaruz gerekenden fazlastm kullanmrysaruz bir doktor veya eczact ile
konusunuz.

LEVOTiRO:{ kullanmayr unutursanz
Unuttugunuz tableti de 96z iiniinde bulundurarak iki doz igmeyin; ertesi giin normal gtinliik
dozunuzla devam edin.

LEVOTIRON'un kullammrna iliqkin sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacrnrzabagvurun.
Unutulan dozlan dengelemek iqin qift doz almaytruz

\- LEVOTiRON ile tedavi sonlandrrrldrfmda olugabilecek etkiler
EEer LEVOTiRON kullamm endikasyonu olan hipotiroid kahcr iyilegmeden 6nce tedavi
kesilirse, hipotiroidizm bulgulan ortaya grkabilir. Eler kahcr iyilegme sebebiyle tedavi
sonlandrnhna herhangi bir yan etki g6zlenmez.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi I-I:VO llRt)N'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan
etkiler olabilir.

Yan etkiler aqaprdaki kategorilerde gdsterildi[i gekilde srralanmrptrr:
Yan etkilerden bazrlan ciddi olabilir.

Agafrdakilerden biri olursa, LE!'OTiRON'u kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:
Alerjik tepkiler bogaz veya yiiz giqlili (anjiyoiidem)
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LEVOTiRON kiginin tolerans srrunnl gegerse veya atln doz alrrursa, dzellikle tedavinin
ba5langrcrnda ilacrn dozu birdenbire agrn diizeyde artrnlmr$s4 srkhlr bilinmeyen gu belirtiler
gdriilebilir.

Endokrin hastahklan
Tiroid hormonunun gerelinden fazla iiretilmesi (hipertiroidizm), adet bozukluklan

Sinir sistemi hastahklan
Baq agnsr, psddomotor serebri (beyin igi dokulannr besleyen srvrnm 96z sinirine zarar
vermesi), titreme, huzursuzluk, uykusuzluk,

Kardiyak hastahklan
Kalp ritm bozukluklan, kalpte bir gegit atrm bozuklu[u, garpmtl, kalp atrmrmn hrzlanmasr,
kalp srkrqmasr, gdliis alnsr

Gastrointestinal hastahklan
\- ishal, kusma

Deri ve deri altr doku hastahklan
Aqm terleme

Kas-iskelet bozukluklan, baf doku ve kemik hastahklan
Kas zayrflrlr, kas spazrnr

Genel bozukluklar ve uygulama bSlgesine iligkin hastahklan
Al basmasr, ateg

Araghrmalar
Kilo kaybr

Bu yan etkilerden herhangi biri gdriiliirse, doktorunuza baSrurun. Doktorunuz, birkag
gtinlii$une tedavinize ara verebilir veya yan etkiler ortadan kaybolana dek ilacrn dozunu
azaltabilir.

Efier bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karulasrsaruz
doktorunuzu veya eczac mzt bilgile ndir iniz.

5. LEvoTiRoN'un Saklanmasr

LEL'OTiRON'u Eocuklann garemeyece$i. erisemeyecefi yerlerde ve ambalajmda sakloymtz.

25oC'nin altrnda oda srcaklr!rnda saklayrnrz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanlnz
Ambalajdaki son kullanma larihinden sonra l-l':17)TiRt ),\,'u kullanmayrruz.
Son kullanma tarihi o ayrn son gtiniinfi belirtmektedir.
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Ruhsat Sahibi:
Abdi ibrahim ilag San. ve Tic. A.g.
Regitpapa mahallesi. Eski Biiytikdere Caddesi No:4
34467 VlaslaklSanyer/istanbul

Oretim Yeri:
Abdi ibrahim ilaq San. ve Tic. A.g.
Sana1.'i l;[ah. Tung Cad. No: 3

Esenyurt i istanbul

Bu kullanma taliman .../.../ ... tarihinde onaylanmtsttr.

8


