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KULLANMA TALİMATI 
 
VENDİOS 600 mg tablet 
Ağızdan alınır. 
 
• Etkin madde: 
Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. 
• Yardımcı maddeler:  
Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası ve magnezyum stearat 
içermektedir. 
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice 

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı 

kullandığınızı söyleyiniz. 

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek 

veya düşük doz kullanmayınız. 

 
Bu kullanma talimatında: 
 
1. VENDİOS nedir ve ne için kullanılır? 
2. VENDİOS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
3. VENDİOS nasıl kullanılır? 
4. Olası yan etkiler nelerdir? 
5. VENDİOS’un saklanması 
 
Başlıkları yer almaktadır. 
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1. VENDİOS nedir ve niçin kullanılır? 
VENDİOS, 30 tabletlik blisterde, kullanma talimatının da içerisinde yer aldığı karton kutuda 
sunulmaktadır. 
VENDİOS içerisinde diosmin yer almaktadır. Diosmin, venotonik (toplardamarların duvarındaki 
elastik liflerin büzülme potansiyellerini düzenleyen) ve venoprotektif (toplardamarları koruyucu) 
ilaç grubunda yer alır. Alt ekstremitelerdeki (uyluk, bacak ve ayak) toplardamarların daralma 
potansiyelleri üzerinde etkilidir. 
VENDİOS, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: 
• Alt ekstremitenin toplardamar yetersizliği sonucu ortaya çıkan bacaklarda ağırlık hissi, ağrı, 
ödem (şişlik) ve gece gelen krampların tedavisi 
• Hemoroid (basur) krizlerine ait belirtilerin tedavisi 
 
2. VENDİOS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
VENDİOS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 
Eğer; 
• VENDİOS’un içinde bulunan maddelerden herhangi birine/birkaçına karşı alerjiniz (aşırı 
duyarlılığınız) varsa VENDİOS’u kullanmayınız. 
 
VENDİOS’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ 
Eğer; 
• Anal bölge (makat bölgesi) ile ilgili başka şikayetleriniz varsa 
• Tedavi kısa süreli olmalıdır. Hemoroid (basur) belirtileri 15 gün içinde geçmediği taktirde 
tedavi gözden geçirilmelidir. 
 
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza 
danışınız. 
 
VENDİOS’un yiyecek ve içecek ile kullanılması 
VENDİOS, toplardamar yetmezliklerinde sabah kahvaltıdan önce alınmalıdır.  
Hemoroid (basur) krizinde ise yemeklerle birlikte alınır. 
 
Hamilelik 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 
Gebe kadınlar üzerinde yapılmış yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle VENDİOS’un, 
çok gerekli olmadıkça gebelikte kullanımından kaçınılmalıdır.  
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza 

danışınız. 
 
Emzirme 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 
VENDİOS’un anne sütüne geçişi ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Bu nedenle emzirme döneminde 
kullanılması önerilmemektedir. 
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Araç ve makine kullanımı 
VENDİOS araç veya makine kullanmanızı etkilemez. 
 
VENDİOS’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 
VENDİOS’un içeriğinde bulunan yardımcı maddeler için özel uyarı bulunmamaktadır. 
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 
VENDİOS’un herhangi bir ilaçla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır. 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

 
3. VENDİOS nasıl kullanılır? 
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 
Venöz (toplardamar) yetmezlikte önerilen doz sabah kahvaltıdan önce alınan günde 1 tablettir. 
Hemoroid (basur) krizinde yemeklerle birlikte günde 2-3 tablet alınır. 
Uygulama yolu ve metodu: 
VENDİOS tableti ağızdan, çiğnemeden ve bir miktar su ile alınız. 
Değişik yaş grupları: 

Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda etkililik ve güvenliliği tespit edilmemiştir. 
Yaşlılarda kullanımı: Özel kullanımı yoktur. 

Özel kullanım durumları: 
Böbrek yetmezliği: Özel kullanımı yoktur. 
Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur. 

 

Eğer VENDİOS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz 

veya eczacınız ile konuşunuz. 

 
Kullanmanız gerekenden daha fazla VENDİOS kullandıysanız 
VENDİOS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile 

konuşunuz. 

 
VENDİOS’u kullanmayı unutursanız 
Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz. 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 

 
VENDİOS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler 
İlacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz. 
Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve 
tedavinin aksamasına neden olabilir. 
 
4. Olası yan etkiler nelerdir? 
Tüm ilaçlar gibi, VENDİOS’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler 
olabilir.  
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Aşağıdakilerden biri olursa, VENDİOS’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL 
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 
• Solunum yollarında beklenmeyen bir daralma ve nefes almada zorlanma 
• Yüz, dudaklar ve dilin şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı 
zorlaştıracak şekilde şişmeleri 
• Döküntü veya kaşıntı gibi deri problemleri 
 
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.  
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VENDİOS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil 
tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.  
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en 
yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 
 
• Bulantı, kusma 
 
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.  
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. 
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 
• Uykusuzluk, uyuşukluk 
• Baş ağrısı, baş dönmesi 
• Karın ağrısı, mide yanması, hazımsızlık, ishal 
• Terleme 
• Halsizlik 
 
Bunlar VENDİOS’un hafif yan etkileridir. 
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız 

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.  

 
5. VENDİOS’un saklanması 
VENDİOS’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız. 
 
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENDİOS’u kullanmayınız. 

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VENDİOS’u kullanmayınız. 
 
Ruhsat sahibi: 
BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 
34398 Şişli-İSTANBUL 



 

   
5/5 

Üretim yeri: 
STRAGEN PHARMA SA/İSVİÇRE için  
WEİMER PHARMA GmbH  
Im Steingerüst 30,  
D-76437 Rastatt – ALMANYA 

Bu kullanma talimatı                    tarihinde onaylanmıştır. 


