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KULLAI\MA TALiMATI

OMEPROL 20 mg kapsfll
A[z yolundan ahmr.

Etkin madde: Her kapstil 20 mgomeprazol igerir.
Yardtmct maddeler: Mikrokristalin seliiloz, anhidrus (susuz) laktoz, povidon, polisorbat 80,

dtiqtik-stibstittie hidroksipropil seltiloz, magnez)rum oksit, talk, metakrilik asit kopolimer, tietil
sitrat, titanyum dioksit (El71), jelatin, gellak, siyah demir oksit @172), propilen glikol (El520),
amonyum hidroksit %28 (8527).

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAI\IMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunu4 giinkii sizin igin iinemli bilgiter igermektedir.

. Bu htllanma talimattru saHaymtz. Daha sonra telvar olatmaya ihtiyag &ryabilirsiniz.

. EEer ilove sorulartntz olursa, liitfen dofuorurutzaveyq eczacmtza daruSmtz

. Bu ilaQ kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, bagkalarma vermeyiniz.

. Bu ilactn htllarumt srastnda, dolaora veya hastaneye gitti{inizde doborunuza bu ilact
full an&fiman s 6y I ey iniz.
. Bu tolimatta yazilanlara 6ynen uyuru&. ilag hakhnda size hnerilen dazun &gmda yfiksek veya

dfr{ilk doz htllanm$ymu.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. OMEPROL nedirve ne igin kullanthr?
2. OMEPROL'il| kullanmadan Ance dikhat edilnusi gerehenler
3. OMEPROL nasil kullanthr?
1. Olnst yan etkiler nelerdir?
5. OMEPROL'ilhI saklanm,asr

baghklan yer almaktadrr.

l. OMEPROL nedirve ne igin kullanrhr?

OMEPROL etkin madde olarak omeprazol igerir. 'Proton pompa$ inhibit6rii' olarak bilinen
ilaglardan biridir. Midenizdeki asit olugumunu azalts.

OMEPROL beyaz renkli, sert jelatin kapstildtir. Kapsiillerin kapak ve giivdesinde *OME 20"
yaztst bulunur. Kapsiiller mat bej-beyaz renkte pelletler igermektedir. OMEPROL 14 ve 28

kapstil igeren blister arnbalajlarda bulunmaktadrr.

OMEPROL agaprdaki durumlann tedavisinde kullamlr:

Yetiqkinlerde:
o 'Gastrotizofajiyal reflii hastahgr'(GORH). Mide asidinin a[n, iltihaplanma ve mide

yanmasma yol aqacak gekilde yemek borusuna kagrqr.

o Bagrrsaklann iist krsmrndaki iilserler (onikiparmak ba[rrsa[r iilseri) ya da midedeki iilser

(gastrik iilser).
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o 'Helicobacter pylori' adh bakteri ile enfekte (iltihap olugturan mikroplann bulagu[r)

tilserler. E[er sizde bdyle bir durum mevcutsa doktorunuz iltihabr tedavi efrnek suretiyle

tilseri iyilegmek igin size aynca antibiyotik regete edebilir.
o Nonsteroidal antienflamatuar itaglar (NSAii: A!'n, ateg ve iltihaba kargr etkili ilaqlar)

olarak isimlendirilen ilaglann sebep oldupu tilserler. Eler NSAii ahyorsamz, olugmadan

tilseri durdurmak igin OMEPROL kullamlabilir.
o Pankreastaki btiyiimeye ba[h olarak midede agrn asit olmas durumunda (Zollinger-Ellison

sendromu)

Qocuklarda:
I yaS iizeri ve Zl0 kg gocuklarda:

. GORH: Mide asidinin aEn, iltihaplanma ve mide yanmasma yol agacak gekilde yemek

borusuna kagrgl

Qocuklarda bu durumun belirtileri mide igeripinrn agza geri ddnmesi, kusma ve kilo
artr grnda azalmayr i gerebilir.

4 yaS iizeri qocuHar ve ergenlerde:
o 'Helicobacter pylori' adh bakteri ile enfekte iilserler. E[er gocu[unuzda bbyle bir durum

varsa doktorunuz iltihabr tedavi etmek suretiyle iilseri iyilegtirmek igin aynca antibiyotik

regete edebilir.

2. OMEPROL'ii kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
OMEPROL'I agaSdaki durumlarda KI]LLANMAYINIZ

o EEer omeprazole veya OMEPROL igeri[indeki herhangi bir maddeye kargr alerjiniz (ayn
duyarhh[rmz) varsa.

o EEer diEer midede asit olugumunu Onleyen ilaglara (6m., pantoprazol, lansoprazol,

rabeprazol, esomeprazol) kargr alerj iniz varsa.

o Nelfinavir igeren bir ilag (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullamlrr) kullamyorsamz.

E[er emin de[ilseniz OMEPROL almadan 6nce doktorunuza vleyaeczzrcrmza sonmuz.

OMEPROL'iI aga[rdaki durumlarda DiI(ATLi fUlf,lxINIZ
OMEPROL di[er hastahklann belirtilerini saklayabilir. Bu nedenle OMEPROL almadan 6nce ya

da alrrken aga$rdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuzla konu.qun:

o Bir neden olmakszm fazla kilo kaybederseniz ve yufrna sorunlan yagarsanE.

o Mide a$nsr veya hazrmsrzhk ya$arsaruz.

o Kan veya grda kusmaya baqlamamz durumunda.

o Dr$krmn siyah olmasr (kanh drgkr) durumunda.

o Omeprazol enfeksiyoz ishalde (herhangi bir mikrobun baprsak mtrkozasrnda yaptr[t

tahribat sonucu ofiayagrkan ishal durumu) kiigtik bir artrg ile iligkilendirilmiq oldupundan

giddetli veya stirekli ishal olmamz durumunda.

o $iddetli karacifer sorunlanruz varsa.

o Kalgq el bite[i yadaomurgada osteoporoza ftemik erimesi) bafh krnk riskiniz vama.

o Kamruzdaki magnezyum miktan diigtikse ve bu durum igin tedavi gdrmekteyseniz

(Digoksin ya da 6rne[in idrar stiktiiriictiler gibi kammzdaki magnezyum miktanru

I
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diigtirtic0 ilaglar kullamyorsamz, doktorunuz periyodik olarak kamruzdaki magnezyum

diizeylerini kontol etrnek isteyebilir.)
o Ndroendokrin tiimtirler igin tam incelemesine girecekseniz.

E[er OMEPROL'iI uzun stireli (1 yrldan uzun) kullamyorsamz, doktorunuzun sizi dtizenli
gozetim altrnda tutnasr olasrdr. Doktorunuzu giirdii$iiniizde, herhangi bir yeni ve olalan drgr

belirti ve durumu kendisine bildiriniz.

OMEPROL ile tedavi birtakrm bakterilerin neden oldu$u mide ve baSrrsak enfeksiyon riskinde

az da olsa bir artrga neden olabilir.

OMEPROL gibi mide asit olugumunu Onleyen bir ilacr Ozellikle bir yrldan uzun stire kullanmak
kulEq el bile[i veya omurgada krnk olugma riskini hafifge artrrabilir. Osteoporozunuz (kemik

erimesi) varsa ya da kortikosteroid ttirii ilag aftyorsamz (osteoporoz riskini artrrabilir)
doktorunuza s6yleyiniz.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir d6nemde datri olsa sizin igin gegerliyse liitfen doktorunuza

(- damgrmz.

OMEPROL'iIn yiyecek ve igecek i1s lflrlhlrlmasr
Kapsiilleri yemeklerle birlikte ya daaq karmna alabilirsiniz.

Hamilelik
ilau htllanmadan rince dohoruntaa veya eczacmtza daruSmtz.

OMEPROL kullanmaya baglamadan tince doktorunuzu hamile oldu[unuz veya hamile kalmayr

planladrsrmz konusunda bilgilendiriniz. Doktorunuz bu siire igerisinde OMEPROL kullanrp

kullanmayac a$nrza karar verecektir.

Tedaviniz srasmda hamile oldufiuruzu fork ederseniz hemen doldoruntaa veya eczoctntza

daruSmtz.

Emzirme
ilau htllanmadan dnce dolctorunuza veya eczacmtzo darusmrz

U Emziriyorsamz, doktorunuz OMEPROL kullamp kullanmayaca$truzakarar verecektir.

Arag ve makine kullantmt
OMEPROL'iIn arag ve makine kullamma yetene[inizi etkilemesi beklenmemektedir.

Sersemleme ve grirme bozuklu$u gibi yan etkiler olugabilir (bakrmz b0ltm 4). E[er bu yan

etkiler giiriiltirse arag ve makine kullanmayruz.

OMEPROL'iin igeriEinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklnnda dnemli bilgiler
OMEPROL laktoz igermektedir. E[er datra Onceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kargt

hassasiyetiniz oldupu s6ylenmigse bu trbbi iiriinti almadan 6nce doktorunuzla temasa geqiruz.

DiEer ilaglarla birlikte kullanrmr

OMEPROL bazr itagtann iqleyigini etkileyebilir ya da bazr ilaqlar OMEPROL't1n igleyigini

etkileyebilir.

Nelfinavir igeren bir ilaq (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullamlr) kullamyorsamz, OMEPROL

almaymrz.
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Aqa[rdakilerden herhangi birini kullamyorsamz, doktorunuza veyaeczacrruza sdyleyrniz:
o Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol veya vorikonazol (mantar enfeksiyonlanm tedavi

efrneye yOnelik ilaglar)
o Digoksin (kalp sorunlanru tedavi etmek igin kullanlr)
o Diazepam ftaygr, endige hallerinin veya sara hastahlrnrn tedavisinde ya da kas gevqetici

olarak kullamlrr)
o Fenitoin (sara tedavisinde kullamlrr). E[er fenitoin kullamyorsa(uz doktorunuz OMEPROL

tedavisine baqlarken veya OMEPROL'ti braktrprruzda sizi izleyecektir.

. Varfarin veya K vitaminini baskrlayan di[er maddeler gibi kan prhtrlagmasiuu tinleyici ilaqlan

almaktaysamz. OMEPROL ile tedavinize baqlarken veya son verirken doktorunuzun sizi izlemesi

gerekebilir.

o Rifampisin (tiiberktiloz tedavisinde kullarulr)
o Ataz.anurir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullamlr).
o Takrolimus (organ naklinde kullamlr).

t/ o St Johnos wort bitkisi (Hypericum perforatum) (hafif dereceli ruhsal gtiktintii tedavisinde

kullarulr).
o Silostazol @acaklarda arahkh olarak gd,zlenen krarnp benzeri aSnlarda kullamlr).
o Sakinavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullarulr).
o Klopidogrel (kan prhtrlaqmasrm iinlemek igin kullamlr)
o Erlotinib (kanser tedavisinde kullarulr).
o Metotreksat (yiiksek dozlarda kanser tedavisinde kullamlan bir kemoterapi ilacr)- efer ytiksek

dozlarda metotreksat ahyorsamz, doktorunuz OMEPROL tedavisini gegici olarak durdurabilir.

Eper doktoruluz Helicobacter pylori enfeksiyonunun neden oldu['u tilseri tedavi efrnek igin size

OMEPROL ile birlikte amoksisilin ve klaritomisin antibiyotiklerini regete ettiyse, doktorunuza

almakta oldu['unuz di[er ilaqtar hakkrnda bilgi vermeniz gok Onemlidir.

Efier regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa Su anda htllaruyorsantz veya son zamanlarda

htllandtysantz lt;tfen doldorunuzo veya eczacmtza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. OMEPROL nasrl kullamlrr?
Uygun kullamm ve doz./uygulama srkhlr igin talimatlar:
OMEPROL'1i her z;rmdn doktorunuzun sOyledi[i gekitde ahruz. E[er emin de[ilseniz,

doktortnruzl a v eya ecz.acmzla konuqun.

Doktonnruz ne kadar siire ile ka9 kapsiil alaca$uuzr size sOyleyecektir. Bu sizin durumunuza ve

yaSrruza ba[hdr.
Ola[an dozlar aqaprda verilmigtir.

Yeti$kinler:
G6giir y*-u., ve asidin yemek borusuna geri tagmasr gibi GORH belirtilerinin tedavisinde:
. Eger doktorunuz yemek borunuzda az milctarda hasar bulursa, 4-8 hafta igin olaSan doz gtinde

bir kez 20 mg'drr. Yemek borunuzda iyitegme gergeklegmezse doktorunuz ilave 8 hafta daha 40

mg doz almamzt stiyleyebilir.
. Yemek borusunda iyilegme sallandr[rnda ola[an doz giinde bir kez l0 mg'dr.
. EEer yemek borunuzda bir hasar bulunmuyors4 olapan doz giinde bir kez l0 mg'drr.

l./
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Ba$rrsaklann iist krsmrndaki iilserlerin (onikiparmak ba$rsa[r tilseri) tedavisinde:
. Ola[an doz2 hafta igin giinde bir kez 20 mg'drr. E[er iilserinizde iyilegme olmazsa, doktorunuz
2haftadaha aym dozu almamzr s<iyleyebilir.
. EEer tilseriniz tamamen iyilegmezse, doz 4 hafta igin giinde bir kez 40 mg'a gtkartilabilir.

Mide tilserlerinin tedavisinde (gastrik iilser):
. Ola[an doz4 hafta igin gtinde bir kez 20 mg'drr. E[er iilserinizde iyilegme olmazsa, doktorunuz
4hafradaha aym dozu almamzr s6yleyebilir.
. EEer iilseriniz tamamen iyilegmezse, doz 8 hafta igin giinde bir kez 40 mg'a grkartrlabilir.

Onikiparmak ba[rrsalr ve mide tilserlerinin tekranru dnlemek igin:
. Ola[an doz gtinde bir kez 20 mg veya 40 mg'dr. Doktorunuz dozu giinde bir kez 40 mg'a
grkartabilir.

NSAii kaynakh onikiparmak ba[rsalr ve mide tilserlerinin tedavisinde:
. Ola[an doz 4-8 hafta igin giinde bir kez 20 mg'du.

t_V NSAii kullammr ile ilipkili onikiparmak balrrsa[r ve mide tilserini Onlemek igin:
. OlaEan doz ginde bir kez 20 mg'dr.

Helicobacter pylori enfeksiyonunun neden oldu$u tilserleri ve tekranru dnlemek igin:
. OlaEan doz bir hafta stireyle 20 mg OMEPROL'dtir.
. Doktorunuz amoksisilin, klaritromisin ve metonidazol antibiyotiklerinden ikisini de almama
sOyleyecektir.

Panlaeastaki bir btiytimenin sebep oldu[u midenin agrn miktarda asit tiretimi (Zollinger-Ellison
sendromu) tedavisinde :

. OlaEan doz gtinliik 60 mg'drr.

. Doktorunuz dozu ihtiyacmza g6re ayarlayacak ve ilacr ne kadar stire ile alaca$rrllrza karar
verecektir.

Uygulama yolu ve metodu:
, . . Kapstilleri sabatr almmrztavsrye edilmektedir.
lV . Kapstilleri yemeklerle beraber veya ag kamrna alabitirsiniz.

. Kapstilleri yanm bardak su ile btitiin olarak yutunuz. Kapstiller ilacrn mide asidi tarafindan
pargalanmasrm engelleyen kaph pellefler igerdi[inden kapsiilleri gi[nemeyrniz veya ezr.rlreyrruz.

Pelletlere urar vennemeniz Onemlidir.
. EEer siz veya gocu[unuz kapsiilleri yutnakta zorluk gekerseniz:

Kapstilleri agm ve igindekileri do[nrdan yanm bardak suyla yutun veya igindekilei gaz

igermeyen suy4 herhangi bir asidik meyve suyuna (6rn., elm4 portakal veya ananas) ya da elma
piiresi igine koyunuz.
Kangrmr igmeden Once her zdm?nl kangtrnn (kan$rm berrak olmayacaktrr). Datra sonra kangrmr
hemen veya 30 dakika iginde igin.
Btittin ilacr igti[inizden emin olmak igin, barda$r yanm bardak suyla galkalayrn ve igin. Katt
pargacrklar ilag igerir. Bunlan ezlnrreyiruz veya gi[nemeyrnz.

Defipikyaq gruplan:
Qocuklarda kullanrmr:
G6[iis yanmasr ve asidin geri taqmasr gibi GORH beliniterinin tedavisinde:
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. I ya$ tizeri ve viicut alrrhlr l0 kg'dan fazla olan gocuklar OMEPROL alabilir. Doz goculun
kilosuna ba[h olup do$u doza doktor karar verecektir.

Helicobacter pylori enfeksiyonun neden oldu[u iilserleri ve tekranru Onlemek igin:
. 4 ya$ iizerindeki gocuklar OMEPROL alabilir. Doz gocu[un kilosuna ba[h olup, do$u doza
doktor karar verecektir.
. Doktonrnuz gocuBunuza amoksisilin ve klaritromisin isimli iki antibiyoti[,i de regete edecektir.

Yaghlarda kullanrmr:
Yagh hastal arda doz ayarlamast gerekmez.

6zel kultanrm durumlan:
Bdbrek yetmezli[i
B6brek yetmezli[i olan hastalarda dozayarlamast gerelcnez.

Karaci[er yetmezlifi
Karaci[er yetrnezli[i olan hastalarda giinliik 10-20 mg doz yeterli olabilir.

\, Eger OMEPROL'IIv etkisinin 7ok gagh veya gok zcyf oldurtuna dair bir izleminiz var ise

dokorurutz veya eczacmtz ile lanusunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla OMEPROL kullandrysanz:
OMEPROL'den htllanmanu gerekenden fazlasmt hillanmtssantz bir dolaor veya eczau ile
konuSunuz.

OMEPROL' fi kullanmayr unutursamz
E[er bir doz almayr unutursamz, hatrlar hatrlamaz ahn. Ancak bir sonraki dozu almaya yakrn

bir zamanda iseniz, kagrnlan Onceki dozu almayrmz.

Unutulan dozlart dengelemekigin gifi doz almaymtz.

OMEPROL ile tedavi sonlandrnldr[rnda olugabilecek etkiler
Herhangi bir etki bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
l,/ Ttim ilaglar gibi OMEPROL'tIn igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir.

Agalrdakilerden biri olursa OMEPROL'ii kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil biiltimflne bagvurunuz:
. Ani hrnltrh solunum, dudaklar, dil ve bogaz veya vticutta giglik, ddkitufti, bayrlma yadayutna
zorlupu (giddetli alerjik reaksiyon)
. Deride kabarcrklanma ya da soyulma ile birlikte krzankhk. Aynca dudak, gilz, a$rz, burun ve

iireme organlannda giddetli kabarcrklanma ve kanama gtirtilebilir. Bu, 'Stevens- Johnson

sendromu' (deride ve gdz gevresinde kan oturmasr, qiglik ve krzankhkla seyreden iltihap) veya
'toksik epidermal nekroliz' (deride igi srvr dolu kabarcrklarla seyreden ciddi bir hastahk) olabilir.
. KaraciEer sonmu belirtileri olabilen deride sanhk, koyu renkli idrar ve yorgunluk

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.
E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OMEPROL'e kargr ciddi alerjinizvar demektir. Acil
trbbi mudatraleye veya hastaneye yatrnlmam za gerek olabilir.
Bu ciddi yan etkilerin hepsi seyrek giiriiltir.
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Yan etkiler aqalrdaki belirtildi[i gibi belirli srkhklarda ortaya grkabilir:

Qok yaygrn: l0 kiqiden l'den fazla kigiyi etkiler
Yaygrn: 100 kipiden I ila 10 kigiyi etkiler
Yaygrn de[il 1.000 kiqiden I ila l0 kiqiyi etkiler
Seyrek: 10.000 kigiden I ila l0 kiqiyr etkiler

Qok seyrek: 10.000 kipiden l'den az kiSryt etkiler
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tatrmin edilemiyor

Di[er yan etkiler:

Yaygm yan etkiler
. Bag alnst
. Mide veya baprrsak tizerindeki etkiler: ishal, mide alnst, kabrzhk, midede gaz olugmasr
. Bulanh veya kusma

Yaygrn olmayan yan etkiler
. Ayak ve eklemlerde giqlik

{ 'Uyku bozuklu[u (insomnia)
v . Sersemleme, "ilnelenme" gibi kanncalanma/uyugma hissi, uykulu olma hissi

. Bag d6nmesi (vertigo)

. KaraciEer iglevlerini g6steren kan testlerinde defigiklik

. Deride ddkiintii, kurdegen, kaqmtt

. Genel olarak kendini iyi hissetmeme ve enerji eksiklipi

Seyrekyan etkiler
. Beyazkan hocreleri veya fiombosit ftan pulcu$q prhtrlagmayr sa[layan kan hiicresi) sayrsrnda

azafunagibi kan sorunlan. Bu durum halsizlik, deride morluk veya enfeksiyon olasrhErnda artrga

neden olabilir.
. Dudak, dil ve bo$azda giglik, ateg, lunltrh solunumu igeren, bazen giddetli olabilen alerjik
tepkiler
. Kan sodyum seviyesinde azalma. Bu durum giigstiztiik, kusma ve kramplara neden olabilir.
. Huzursuzluh zihin kangrkh[r yadaruhsat gtiktintii iginde hissetne
. Tat alma de[igiklikleri
'Bulamk gdrme gibi gdnne duyusu sorunlan

l . Aniden hrnltrh soluma veya nefes daralmasr (bronkospazm)
v . AEtzkurulu[u

' AErz iginde iltihaplanma
. Bir mantann neden oldu[u, ba[rsaklan etkileyen, 'pamukguk' olarak kimlendirilen bir
enfeksiyon
. Deride saranna, koyu renkli idrar ve yorgunlu[a neden olan sanh[r igeren karaciSer sorunlan
. Saq dtiktilmesi (alopesi)

' Giine$ rgr[rna manu kahndr[rnda deri d6kiinttisii
. Eklem a!"nlan (artraljD veya kas alnlan (miyalji)
. $iddetli bObrek sorunlan (interstisyel nefrit)

'A$m terleme

Qok seyrek yan etkiler
. Agrantilositozis (beyukan hiicreleri sayrsmda az.alma) dahil kan hiicre saytsmda de[igiklik
. Saldrrganhk
. Olmayan geyleri gdrme, hissetne ve igitne (varsam, haliisinasyon)
. KaraciEer yetnezlili ve beyinde iltihaplanmaya neden olan giddetli karaci[er sorunlan
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. Ani baqlayan, giddetli dokiintii veya deride pullanma veya soyulma. Bu durum yiiksek ateq ve
eklem alpsr (Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) ile
iligkili olabilir
. Kas zayrflr[r
. Erkeklerde meme biiytimesi

Bilinmiyor
. BaErsakta iltihap (ishale neden olur)
. EEer iig aydan fazla stiredir OMEPROL tedavisi ahyorsamz, kandaki magnezyum seviyelerinde
azalmagiirtilebilir. Magnezyum seviyelerinde azalmayorgunluk, istemsiz kas kasrlmalan, yer ve

zannafi yoneliminin yitirilmesi, havale, sersemleme veya kalp afim luzrnda artma olarak
goriilebilir. E[er bu belirtilerden herhangi biri geligirse hemen doktorunuza s6yleyiniz.
Magnezyum seviyelerinde azalm1 kanda potasyum ya da kalsiyum seviyelerinde bir azalmaya

da neden olabilir. Doklorunuz magnezyum seviyelerinizi izlemek igin dtizenli kan testleri
yaptrmam za karar verebilir.

Qok seyrek durumlarda OMEPROL beyaz kan htcrelerini etkileyerek ba[rgrkhk sistemi
yetmezlifine neden olabilir. Genel durumda giddetli bir bozulmamn eglik etti[i ateg gibi

U belirtilerle beraber olan bir enfeksiyon veya ateq ile birlikte boyun, bo$az veya a$zda a$r ya da

idrar yapma zorlu[u gibi lokal enfeksiyon belirtileri ile bir enfeksiyon geligirse beyaz kan
hiicreleri sayrsmda azalma (agraniilositoz) riskini bir kan testi ile olasrhk drgr brrakabilmek iizere

miimkiin olan en krsa zamanda doktorunuza damgrmz. Bu durumda ilacrmz hakkmda bilgi
vermeniz Onemlidir.
Olasr yan etki listesi ha]&rnda endige efineyiniz. Bu yan etkilerin higbiri sizde giiriilmeyebilir.
Yan etkilerden herhangi biri ciddilepirse veya burada yer almayan herhangi bir yan etki ile
kargrlaqrsamz, liitfen doktorunuza veya eczacrmza haber veriniz.

E$er bu htllanmo talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etW ile lmrSilaStsaruz

doldorumnu veya eczactnzt bilgilendiriniz.

5. OMEPROL'In saklanmasr

O MEP RO L' i) gocuHarm gOremeye ce !i, eriserneyecedi yerlerde ve ambalaj mda s aHaytruz.

25oc'nin altrndaki oda srcakhErndq kuru bir yerde saklayrmz.

I Son kullanma tarihiyle uyumlu olerak kullamnlz

AmbalajdaW son htllanma tarihinden sonra OMEPROL'il hillanmaytruz.

E[er iiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz OMEPROL'O kullanmaYnz.

Ruhsat Sahibi:
Sandoz ilag San. ve Tic. A.$.
Ktigiikbakkalk6y Mah.

$ehit $akir Elkovan Cad.
N: I 5A 3 47 50 Ataqehir/istanbul

Oretim Yeri:
Sandoz ilaq San. ve Tic. A.$.
Gebze Plastikgiler Organize Sanayi B0lgesi
Atatiirk Bulvan g.Cad.

No: I 41400 Gebze/I(ocaeli

Bu hilanma talimafi ..... tarihinde onaylanmryttr.
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