
KULLANMA TALIMATI

LEVOTiRON rablet
AEzdan alrnlr.

Etkin Madde: Her bir tablet 100 mcg levotiroksin sodyum igerir.
Yardtmct Maddeler: Mrsrr nigastasr. magnezyum stearat, laktoz nonohidrat FP. Gelatin 80
Bloom. kroskarmehrz sod).'um. saf su

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

. Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telvar okumaya ihtiyaE
duyabilirsiniz.

. EEer ilqve sorulanntz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacmtza danrymrz.
o Bu ilaQ kitisel olarak sizin iqin reEete edilmiStir, baskalanna vermeyiniz.
c Bu ilacm kullanrmt srasmda, dohora veya hastaneye gitti{inizde doldorunuza bu

i I ac r kul landgmra s t)yley iniz.
. Bu tdlimatta yaz anlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size dnerilen dozun drymda

yiiksek veya dfrSiik doz kullanmdymtz.

Bu Kullanma Talimatrnda :

1. LE\'OTiRON nedir ve ne igin kullarulr?
2. LEVOT|RON'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3. LEVOTiRON nas kullan tr?
1. Olat yan etkiler nelerdir?
5. LEVOT| RON'un saklanmasr

Baghklan yer almaktadlr.

\, 1. LEVOTiRON nedir ve ne igin kullanrhr?

Yur,arlak. bir 1.'i.izii (+) i9aretli. diger.vlizii dilz be1'az tabletler 100 nrcg levotiroksin sod.r'urn

iqerir. 50 r,c 100 tabletlik blister ambalajlarda pi1'asa,va sunulmuqtur.

LEVOTiRON'un igerilinde bulunan levotiroksin etken maddesi, tiroid bezinin hastahklannda
ve iglev bozukluklannrn tedavisinde kullanrlan sentetik bir tiroid hormonudur. Etkisi tiroid
tarafindan salgrlanan do[al hormonlar ile aymdrr.

LEVO'TiRON;
- normal tiroid fonksiyonu olan hastalarda iyi huylu guatn tedavi etmek igin,
- cerrahi sonrasrnda guatnn niiksetmesini dnlemek igin,
- tiroid bezi yeteri kadar gahgmadrlrnd4 dogal tiroid hormonlanmn iglevini yerine getirmek
igin ve
- tiroid kanseri olan hastalarda tiimiiriin biiyiimesini baskrlamak igin kullamhr.



LEVO'IIRON 25 mikogram, 50 mikrogram, 75 mikogram ve 100 mikogram dozlan aynca
hormonlann aSrn diizeyde iiretimi antitiroid ilaglarla tedavi edildifiinde, tiroid hormon
diizeylerini dengelemek amacryla da kullamlrr.

LEVOTiRON 100 mikrogram tiroid fon-ksi-vonnnuzu test etmek igin de kullanrlabilir.

2. LEVOTiRON'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

LEVOTiRON'u agalrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
- ilacrn igerisindeki etkin maddeye veya yardrmcr maddelere kargr alerjiniz varsa (agrn

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

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

Gebelikte LEVOTiRON ile birlikte antitiroid ilaglar kullamlmaz (bkz. a5alrda Gebelik ve

\- laktasyonda kullarum krsmr).

LEVOTiRoN'u aga[rdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ
Eger,

- Kalbin kan damarlannda yetersiz diizeyde kan akrqr (anjina pektoris),
- Kalp yetmezligi,
- Hrzh ve diizensiz kalp ritrni,
- Yiiksek kan basrncr,
- Arterlerde ya! kahntrlan (arteriyoskleroz) varsa" tedaviniz esnasrnda dikkatli olmanrz

ve doktorunuz tarafindan izlenmeniz gerekir.

LEVOTiRON kullanmadan 6nce veya bir tiroid supresyon (baskrlama) testi yaptrrmadan 6nce
bu rahatstzhklar trbbi kontrol altrna ahnmahdrr. l-hVOTiRON kullamrken tiroid hormonlan
yakrndan takip edilmelidir. Bu rahatsrzhklann sizde olup olmadrlrndan emin delilseniz veya
bu rahatsrzhklar oldugu halde herhangi bir tedavi gdrmiiyorsanz, doktorunuza damgrn.

Doktorunuz dncelikle sizde herhangi bir adrenal bezi, hipofiz bezi iqlev bozuklulu veya\' kontrol altrna ahnmamrg agrn diizeyde hormon iiretimi (tiroid otonomisi) ile seyreden tiroid
bezi iglev bozuklulu olup olmadrlrm aragttracakur.

Agalrdaki durumlardan herhangi biri sdz konusuys4 doktorunuza da grn:

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

- Levotiroksin igeren bir ilaqtan bagka birine gegiq yaptrysamz, ilacrn etkisi biraz farkh
olabilir; yakrn takip altrnda olmanrz ve dozun ayarlanmasr gerekebilir.

Bu uyanlar, gegmi$teki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza damgrmz.

LEVOTiRON'un yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
Eler soyah besinler tiiketiyorsamz ve iizellikle de yediginiz miktarda deligiklik yaptrysamz
doktorunuza bildirin. Soyah besinler, barsaklarda LEVOTIRON emilimini
azaltabilecelinden, ilacrn dozunun ayarlanmasr gerekebilir.
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Hamilelik
ilao kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczacmtza daruSmrz.

Gebelik ddneminde LEVOTiRON kullanrmrna devam edilmelidir. ilacrn dozunun
deligtirilmesi gerekecefinden, doktorunuza bagwrun.
Tiroid hormonlanmn a;rn iiretimini tedavi etmek amacryla bir antitiroid ilacr ile birlikte
l-trvo'liRON kullamyorsaruz, doktorunuz gebelik ddneminde LEVOTiRON kullammrna ara
vermenizi siiyleyecektir.
Tedaviniz srasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen dohorunuza dantStruz.

Emrirme
ilaa kullanmadan ance doldorunuza veya eczacmtza doruSmtz.

Emzirme ddneminde, doktorunuzun tavsiyesi do!rulrusunda LE\jOTiRON kullammrna
devam edilmelidir. ilag anne siitihe gegse de, bu oran gocufiunuzu etkileyecek diizeyde
de!ildir.

Arag ve makine kullammr
\- ilacrn araba ve makine kullan-rmr iizerindeki etkisini aragtrran herhangi bir gahgma yoktur.

Bununla birlikte, levotiroksin do[al tiroid hormonu gibi oldulundan, LEVOTiRON'un araba
ve makine kullammr iizerinde herhangi bir etkisi olacalr diigiiniilmemektedir.

LEVOTiRON'un igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda 6nemli bilgiler
LF"VOI iRON laktoz igerdi[inden; eler daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere
kargr intoleransrruz (dayamksrzhgrnrz) oldulu sdylenmigse bu trbbi iiriinii almadan dnce
doktorunuzla temasa geginiz.
Her bir LEVO'|IRON tablet I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (3,5 mg sodlum
koskarmeloz) ihtiva eder; yani esasrnda "sodlum igermez".

Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr
Agagdaki ilaglardan herhangi birini kullanryorsanrz, doktorunuza bildirin;
LEVOTIRON diler ilaglar ile etkilegebilir:
- Antidiyabetik ilaqlar (kan Sekerini di4iirilcii ilaqlar):
LEVOTiRON antidiyabetik ilaglann etkisini az altabilecelinden, dzellikle LEVOTiRON
tedavisine baqlamadan 6,nce kan gekerinizi kontrol ettirmeniz gerekebilir. L[]VO I iRON

\- kullamrken,antidiyabetikilaglanndozununayarlanmasrgerekebilir.

- Kumarin tiirevleri (karun pthnlasmasmt dnlemek iqin kullarulan ilaqlar):
LEVO'fiRON bu tiir ilaglann etkisini artrrabilece[inden dzellikle yaqh kiqilerde olmak iizere
kanama riskini arttrrabilir. LEV()I iRON tedavisi baqlangrcrnda ve siiresince kan prhtrlaqma
delerlerinize bakrrrmanz gerekebilir. LEVOTIRON kullarurken, kullandrflrmz kumarin
ilacrnrn dozunun ayarlanmasr gerekebilir.

Agafidaki ilaglardan herhangi birini kullanmak zorundaysanz, 6nerilen zaman
arahklanna uymahsrnz:
- Safra asitlerini ballayacak ve yiiksek kolesteroli.i di.iqiirecek ilaglar (6m. kolestiramin veya
kolestipol):
Bu ttr ilaglar levotiroksin sodyumun barsaklardan ahmrm bloke edebilecefinden,
LEVOTIRON bu ilaglardan 4-5 saat 6nce ahnmahdrr.

- Antasidler (asitlere balh hazrmsrzhlr rahatlatmak igin), sukalfat (mide veya barsak llserleri
igin) ve aliiLrninlum igeren, demir igeren diler ilaglar ile kalsiyum karbonat:



Bu tiir ilaglar levotiroksin sodyumun etkisini azaltabilece[inden, LEVOTiRON bu ilaglardan
en az 2 saat 6nce ahnmahdrr.

A9alrdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsamz, doktorunuza bildirin; bu ilaglar
I"tiVO'IiRON'un etkisini azaltabilir:
- propiltiourasil (antitiroid ilacr),
- glukokortikoidler (antialerjik ve antiinfl amatuvar ilaglar),
- beta-blokerler (kan basrncrru diiqtiriicii ilaglar; aym zamanda kalp hastahklanmn tedavisinde
de kullanrlrr),
- sertralin (antidepresif ilag),
- klorokin veya proguanil (sltmayl dnlemek veya tedavi etmek igin kullamlrr),
- barbitiiratlar veya karbamazepin (antiepileptik ilagtrr, davramg bozukluklanm kontrol etmek
ve bazr agt tiplerini hafifletrnek igin de kullamlrr) gibi birtakm karaciler enzimlerini aktive
eden ilaglar (sedatifler, uyku haplan),
- menopoz ddneminde veya menopozdan sonra hormon replasmam igin veya gebelikten
korunmak igin kullamlan iistrojen igeren ilaglar,

\- - sevelamer (fosfat baglayan ilagtrr, konik bdbrek yetmezlili olan hastalann tedavisinde
kullanrlrr),
- tirosin-kinaz inhibit6rleri (kanser ilaglan ve antiinflamatuvar ilaglar).

Aqalrdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsamz, doktorunuza bildirin; bu ilaglar
I-hVO'l IRON'un etkisini artrrabilir:
- salisilatlar (agnyr hafifletmek ve ategi di.igiirmek igin kullamlan ilaglar),
- dikumarol (kanrn prhtrlagmasrm engellemek igin kullamlan ilaq),
- 250 mg gibi yiiksek dozlarda furosemid (dii.iretik ilag),
- klofibrat (kan lipid diigiiriicii ilag),

A;alrdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsamz. doktorunuza bildirin; bu ilaglar
l- EV0.l'iRON'un etkisini deliqtirebilir:
- ritonavir, indinavir, lopinavir (proteaz inhibitdrii, HIV enfeksiyon ajam)
- fenitoin (anti-epileptik ilag)
Tiroid hormon seviyelerinizi diizenli kontrol ettirmeniz gerekmektedir. LEVOTiRON
dozunuzun yeniden duzenlenmesi gerekebilir.

Amiodaron kullanryorsamz doktorunuza bildirin; bu ilag tiroid bezinizin iqlevini ve
aktivitesini etkileyebilir.

Tanr amacryla iyot igeren kontrast maddeli bir test veya tarama yaptracaksamz, doktorunuza
LEVOT1RON kullandrlrmzr bildirin; tiroid fonksiyonunuzu etkileyebilecek bir enjeksiyon
yaprlabilir.

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

E$er reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilact Su anda kullaruyorsaruz veya son zamanlarda
kullandtntz ise liitfen dohorunuza veya eczacmtza bunlar hakhnda bilgi veriniz.
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3. LEVOTiRON nasrl kullan rr?

. Uygun kullanrm ve dozluygulama slklrfr igin talimatlar:
LEVOTIRON'u her zaman doktorunuzun tavsiyesi dolrultusunda kullamn. Emin
olamadrlrnz zaman, doktorunuza damgrn.
Doktorunuz, muayeneler ve laboratuvar testleri sonucuna gdre sizin igin en uygun dozu
belirleyecektir. Genellikle diigiik bir dozda tedaviye baglamr ve tam doza ulagrlanakadat,2 ila
4 haftada bir doz artrnlrr. Tedavinin ilk haftalannda doz ayarlamasrnt yapmak igin bir takrm
laboratuvar testleri yaptrrmamz gerekir.

. Uygulama yolu ve metodu:
[-EVO tiRON, 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 sliresi
Tedavinin siiresi, I-llVOl-iRON'u kullandr[rmz duruma g6re degigir. Bu nedenle ne kadar
siire kullanmanrz gerektigini doktorunuza danrgrn. Genellikle hastalann tedavisi yagam boyu
devam eder.

. Deligik yag gruplan:
Qocuklarda kullanrml:
Eler bebeliniz dogu$tan hipotiroid ise, hrzh replasman 6nemli oldulu igin doktorunuz daha
yiiksek doz baqlamanrzr isteyebilir. 6ng6,riilen baglangrg dozu ilk 3 ay igin kg viicut alrrhlr
bagrna 10 ile 15 mikogramdrr. Daha sonra, doktorunuz dozu goculunuza g6re ayarlayacaktlr.
Bebeklere doz, giiniin ilk dltniinden en az yanm saat 6nce tek seferde verilir. Tabletler,
verilmeden hemen dnce ezilir, biraz su ile kangtrnlrr ve bir miktar srvr ile verilir. Kangrm her
zaman hazrrlandrktan hemen sonra kullanrlmahdrr.

LEVOTIRON kullanrmr Onerilen Giinliik Doz
Tiroid fonksiyonu normal olan
hastalarda iyi huylu guatrr
tedavisinde

75-200 mikogram

Cenahi sonrasrnda guatnn
niiksetmesini dnlemede

75-200 mikogram

Tiroid bezi yeteri kadar
gahgmadrlrnd4 dolal tiroid
hormonlanmn yerine gegerek
iglevin siirmesini sallamada

. baSlangrg dozu

. idame dozu
25-50 mikrogram 12.5-50 mikogram
100-200 mikrogram

vticut alanr

Tiroid kanseri olan hastalarda
tiimdr biiyiimesini baskrlamada

150-300 mikogram

Agm hormon iiretimi antitiroid
ilaglar ile tedavi edildiginde,
tiroid hormon diizeylerinin
dengelenmesi

50-100 mikrogram

Tiroid fonksiyonlannrn testinde 100 mikrogram:
Testten 2 hafta 6nce baqlayarak 200 mikogram
(2x l00mce tablet)



Yaghlarda kullammr:
Yagh hastalarda tiroid hormonlanyla tedaviye baglamrken 6zel dikkat gdsterilmeli, tedaviye
diiqiik dozda baglanmahdrr (6m. 12.5 mikogram/giin) ve tiroid hormonlan takip edilerek,
uzun arahklarla ve daha srk tiroid hormon seviye kontrolii ile doz yavagga artrnlmahdrr (6m.
2 haftada bir doz artrqr 12.5 mikogram/giin olacak qekilde).
Bununla birlikte ideal dozun altrnda bir dozun da TSH diizeyini tam olarak diizeltemeyeceli
unutulmamahdlr.

Ozel kullanrm durumlarl:
Ozel kullammr yoktur.

Olagan doz arahg yukandaki tabloda verilmigtir. Agaprdaki durumlardan herhangi biri sdz
konusuysa, LEVOTiRON'un daha diigiik dozu kigiye 6zgiin olarak yeterli olabilir;

- Yaqh bir hastaysanrz,
- Kalp hastahpr sorunlannrz vars4

\_ - Ciddi diizeyde veya uzun siiredir tiroid fonksiyonlanruz az gah$lyorsa,
- Zaytfsanz veya guatnnlz biiytikse.

Kullanmanz gerekenden daha fazla LEVOTi RON kullandrysanz
Nabrzda hrzlanm4 endiqe, huzursuzluk ve istemsiz hareketler gibi belirtiler gdriilebilir. Bu
belirtilerin gdriilmesi durumund4 derhal doktorunuza ba$!.urun.

LEl,'OTiRON'dan kullanmantz gerekenden fazlastnt kullanmrssaruz bir doktor veya eczacr ile
konuSunuz.

LEVOTiRON kullanmayl unutursantz
Unuttulunuz tableti de 96z dniinde bulundurarak iki doz igmeyin; ertesi giin normal giinliik
dozunuzla devam edin.

LEVOTIRON'un kullammrna iligkin sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacrruza ba5vruun.
Unutulan dozlan dengelemek iqin qift doz olmaytruz

v LEVOTiRON ile tedavi sonlandrnldrfmda olugabilecek etkiler
EEer LEVOTiRON kullamm endikasyonu olan hipotiroid kahcr iyilegmeden 6nce tedavi
kesilirse, hipotiroidizm bulgulan ortaya grkabilir. E[er kahcr iyilegme sebebiyle tedavi
sonlandrnlrsa herhangi bir yan etki g6zlenmez.

4. Olasl yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi Ll:\'()liRON'un igeriflinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan
etkiler olabilir.

Yan etkiler aqa[rdaki kategorilerde gdsterildili gekilde srralanmrqtrr:
Yan etkilerden bazrlarr ciddi olabilir.

Aga[rdakilerden biri olursa, LE!'OTiRON'u kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdlfimiine baqvurunuz:
Aledik tepkiler bo$az veya ytiz giglili (anjiyoddem)
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LIVO'I'iRON kiqinin tolerans srmflrr gegerse veya a$m doz almrrs4 6zellikle tedavinin
baglangrcrnda ilacrn dozu birdenbire agrn diizeyde artrnlmrgsa" srkhlr bilinmeyen qu belirtiler
gdrulebilir.

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

Sinir sistemi hastahklarr
Ba$ agnsl, kafa igi basrng artl$I, titreme, huzursuzluk, uykusuzluk,

Kardiyak hastatklan
Kalp ritm bozukluklan, kalpte bir geqit atrm bozuklulra qalpmtr, kalp atrmrnrn hrzlanmasr,
kalp srkrgmasr

Gastrointestinal hastahklarl
ishal, kusma

Deri ve deri alh doku hastahklan
ASln terleme

Kas-iskelet bozukluklarr, baf doku ve kemik hastahklan
Kas zayrt}lr, kas spazmr

Genel bozukluklar ve uygulama bdlgesine iligkin hastahklan
Al basmasr, ateq

Aragtrrmalar
Kilo kaybr

Bu yan etkilerden herhangi biri g6riiliirse, doktorunuza bagvurun. Doktorunuz, birkag
gflnlflgiine tedavinize ara verebilir veya yan etkiler ortadan kaybolana dek ilacrn dozunu
azaltabilir.

\'/ E{er bu kullanma talimannda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile kars asrsaruz
doktorunuzu veya eczqcmut bilgilendiriniz.

5. LEvOTiRON'un Saklanmasr

LEI'OTiRON'u qocuklann gdremeyece$i, erisemeyece[i yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.

25'(l'nin altrnda oda srcakhirnda saklalrurz.

Son kullanma tariniyf uyimtu otarak kullanrnrz
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEI'OT|R),\' 'u kullanmaytntz.
Son kullanma tarihi o ayrn son giiniinii belirtmektedir.
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Ruhsat Sahibi:
Abdi ibrahirn ilag San. ve Tic. A.$.
Reqitpaqa nrahallesi, Eski Biiyiikdere Caddesi No:4
14467 Maslak/Sanyer/istanbul

0retim Yeri:
Abdi ibrahirn ilag San. ve Tic. A.$.
Sanayi Mah. Tung Cad. No: 3

Esenyurt / istanbul

Bu kull anma t al i mafi ... /... /... t ar i hinde onayl anm tst tr.

8


