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Etkin madde:
Bir yumugak jelatin kapsiil l0 mg izotretinoin igerir.
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Disodyum edetat
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132,800 mg

...... 0,500 mg
.....7,700m9

Sorbitol soliisyonu 0/070 (kristatize otnayan)... 5,310 mg
0,0026 mg
Ponceau 4R (cochineal red A)

...

Yardrmct maddeler igin 6.1'e bakmz.
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I'ARMASOTiX FORM

Yumugak j elatin kapsiil

San / portakal renkli opak viskoz slvl igeren, agrk menekge renkli, oblong yumugak jelatin
kapsiillerdir.
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4.1. Terapdtik endikasyonlar

ZORETAI{N, giddetli at<ne formlanrun (nodtiler veya konglobat akne veya kaltcr yaraizi brakma
riski olan akne) ve sistemik antibakteriyel ve topikal tedavi ile birlikte standart tedavilere yamt

t/

venneyen aknenin tedavisinde endikedir.

4.Z.Pozoloii ve uygulama gekli
Kullamma itigtin Uyanlar:
1.

2.
3.

4.
5.

Tedaviye,

bir

sonraki normal adet d6neminin

ikinci veya tigtincii giiniinden

6nce

baglamnamaftdr.
Tedaviye baglanmadan Onceki iki hafta iginde negatif gebeliktesti sonucu ahnmahdr.
(Tedavi srasrnda her ay gebelik testlerinin yaprLnasr tavsiye edilir.)
ZORETANN tedavisine baglamadan 6nce, hekim, gebe kalma potansiyeli bulunan hastalara,
afunacak Onle;nler, gok a[u fetal malformasyon riski ve ZORETA].IN tedavisi srasurda veya
tedavi kesildikten sonraki bir ay iginde gebe kalmanrn mulrtemel sonuglan haldonda sdzlti ve
y azlJrr bilgi vermelidir.
Aynr etkili ve kesintisiz gebelik Onleyici tedbirler, draya giren siire ne kadar uzun olursa olsun,
tedavinin tekrarlandr[r her sefer aftnmah ve tedaviden sonra bir ay devam etnelidir.
Hastq bu dnlemlere ra[men, ZORETANIN tedavisi srasmda veya tedavi brakrldrktan sonraki
bir ay iginde gebe kaldr[r takdirde, fetusta a[u bir malformasyonun g6riilme riski gok ytiksektir
(6rneSin, eksensefali).

Standart doz

ZORETANIN, sistemik retinoid kullammr konusunda deneyimli ve izotretionin tedavisi ile iligkili
teratdenite riskini bilen hekimlerce regete edilmelidir. Hem kadrn hem de erkek hastalara kullanma
talimatrmn bir kopyasr verilmelidir. (Bkz. 4.4. 0zelkullamm uyanlan ve tinlemleri).

ZORETAIIN'e verilen terapOtik yamt ve advers etkiler doza baflrdr ve hastalarda depigkenlik
gosterir. Bu durum tedavi srasrnda her hasta igin ayn doz ayarlamasrnt gerektirir. ZORETAIT{N
tedavisine gtinde 0.5 mg/kg'hk dozla baglanmahdr. Qo[u hasta igin doz giinde 0.5-1.0 mg/kg
arasurda depigir. Qok giddetli hastaL[r olan veya viicudunda akne olan hastalarda 2.0

mgkg'a varan

ytilrsek doztar gerekebilir.
Kapstiller yemeklerle birlikte gtinde bir veya iki kez ahnmahdrr.

U

Tedavide 120-150 mg/kg'hk kiimtitatif tedavi dozunun remisyon oranlanm artr&$ ve relapst
Onledi[i g6sterilmigtir. Dolayrsryla her hastada tedavi stiresi giinltik doza g6re depigir. 16-24
haftalft tedaviyle akne tamamen remisyona sokulabilir. Onerilen doza giddetli intolerans gOsteren
hastalardq tedaviye daha diigiik dozlauzun stire devam edilebilir.
Hastalann go['unda tek bir tedavi dOnemi sonunda akne tamamen temizlenebilir. Kesin relaps
durumunda ZORETAI.IIN tedavisinde dnceki gflnltik dozun ve kiimtilatif tedavi dozunun aymsr
uygulanmahdu. Akne, tedavi kesildikten sonraki 8 hafta boyunca geligebilece$i igin, tedaviye bu
stire bimeden yeniden baglanmamahdr.
ihtoleransr olan hastalar
Onerilen doza ciddi derecede intoleransr olan hastalarda, daha uzun tedavi siiresi gerekece[i ve
dalra ytiksek relaps riski olacafr gdz Ontinde bulundr:rularak, tedaviye daha dtistik dozlarla devam
edilebitir. Bu hastalarda miimkiin olan maksimum etkilili[e ulagmak igin tolere edilebilen en
ytiksek dozdatedaviye devam edilmelidir.
Ozel popfilasyonlara iligkin ek bilgiler

l./

B0brek

yetnedi[i

giddetli bobrek yetnedi[i olan hastalarda, tedaviye dilgilk dozfa (10 mg/gtin) baglanmahdr.
Sonrasmda doz, lmg/kg/giin'e veya hastamn dayanabilece[i maksimum dozatxadar arttrnlmahdr
(Bkz. 4.4 Ozel,kullamm uyanlan ve 6nlemleri).

Karacifer yetrrezli[i
Karaciper yetnezli[inde kullammr kontrendikedir.

Pediyatik poptilasyon
12 yagrndan kiiqiik gocuklarda kontrendikedtr. 12 yagrndan btiyiik gocuklarda doz ayarlamasr
gerekli depildir.
Geriyatik poptilasyon
Doz ayarlamasr gerekli de[ildir.
4.3. Kontrendikasyonlar

ZORETAI.IIN aga[rdaki durumlarda kontendikedir:

Qocuk do$urma potansiyeli bulunan kadrn hastalarda
Kadrn hasta ttim korunma kogullanna uymadr[rnda gebe kalma potansiyeli bulunan kadtn
hastalarda (Bkz. 4.4.}zelkullamm uyanlan ve dnlemleri)

-

Hamile ve emziren kadrnlarda
ZORETAIIiN hamile veya emziren kadrn hastalarda kontrendikedir. (Bkz. 4.6 Gebelik ve
laktasyon)

-

Tetasiklinler

-

Tetrasiklinlerle birlikte tedavi gOren hastalarda (Bkz. 4.4.}zelkullanrm uyanlan ve 6nlemleri).

Karaci[er yefinezli[i
- Karaciger yetrnezlili (Flkrz.4.4. Ozel kullamm uyanlan ve 6nlemleri).

U

A hipervitaminozisi
- Daha onceden A hipervitaminozisi olan hastalar (Bkz. 4.8 istenmeyen etkiler).
Yiikselmig kan lipid de[erleri
A$rn dtizeyde yiikselmig kan lipid de[erleri olan hastalar (Bkz. 4.4. Ozel kullamm uyanlan ve
Onlemleri).

-

Agrn duyarhhk

-

ZORETANIN, izotretinoine veya ilacrn igeri[indeki di[er maddelerden herhangi birine kargr
agrn duyarhh[r olan hastalarda kontendikedir.
ZORETANIN, soya ya[r ve hidrojene soya ya[r igerir. Bu nedenle, ZORETA].IIN soyaya
alerj isi olanlarda kontendikedir.

4.4. fuelkullamm uyanlan ve dnlemleri

ZORETA}IiN TPRATO JENIKTIR.

Itll .

Krsa siireli olsa dahi, ZORETANIN'in herhangi bir miktar kullammr srasrnda gebelik meydana
gelrse, ydksek diizeyde sakat gocuk dogurma riski bulunmaktadr. ilaca maruz kalan tiim fetuslar
potansiyel olarak etkilenebilir.

ZORETANiN, konurma kogullanmn tiimti sa$lanmadr[r silrece, gebe kalma potansiyeli bulunan
kadrn hastalarda kontendikedir.
Gebeli[i onleme ile ilgili bilgiler, hastalara hem sddii hem de yazirolarak verilmelidir.

Gebelilin Onlenmesi

fr/

Kadrn hasta aga$dakilerden emin olmahdrr:
Hasta teratojenik riski anlamahdrr.
Hasta ilacrn kullanrmrna ytinelik uyanlan anlayabilecek ve uygulayabilecek durumda
olmahdr.
Hasta doktor tarafindan ZORETAIIIN tedavisi srasmda ve tedavi bitimini izleyen I ay
boyunca gebe kalmamn tehlikeleri konusunda bilgilendirilmig olmahdr.
Hasta ZORETAI{IN tedavisine baglamadan bir ay ewel, tedavi srasmda ve tedavi
kesildikten sonraki bir ay boyunca gebelikle ilgili tinlemleri arahksrz uyguluyor olmasmrn
gereklili[ini anlamrg ve kabul etrnig olmahdrr. Bariyer yOntemi dahil, enaz l, ve tercihen 2,
komplementer kontraseptif 6nlem kullamlmahdr.
Tedaviye baglamadan iki hafta ewel hastadan negatif gebelik testi ahnmrg olmahdrr. Hasta,
tedavi siiresince ve tedavinin kesilmesini takiben 5 hafta boyunca hamilelik testi
yaptracaSrm kabul etnelidir.
Hastq ZORETAI.IIN tedavisine bir sonraki normal mensttiel dOnemin ikinci veya tigiincti
giintinde baglamahdr.
Hasta kontraseptif Onlemlerin bagansrdr[rna kargr uyanlmrg olmahdr.
Hasta, ayhk srkr takip gereklili[ini anlamahdrr.

Hasta hamileli[in potansiyel sonuglan ve hamilelik riski oldu[unda hekime derhal
daugmasrmn gerekti[ini anlamrg ve konu ha]Jcrnda bilgilendirilmig olmahdrr.
Hast4 amenore oldupunda bile, etkili kontasepsiyon hak*rndaki tiim tavsiyelere uymahdu.
Hasta, relaps durumunda ZORETAIIIN tedavisinden bir ay ewel, tedavi srasmda ve

tedaviden sonraki

bir ay

stiresince ayru kesintisiz

ve etkili kontaseptif

tinlemleri

uygulanrahdr ve uyulmasr gereken aym gebeli[i Onleyici de[erlendirmeleri izlemelidir.

Hasta uyanlan tamamen anlamahdr ve kendisine anlatrldr$ grbi uygulanabilir gebelipi
0nleyici tedbirlere uyaca[,rna dair istekli oldupunu kabul etmelidir.
Hasta zorunlu kontaseptif Onlemleri kullanmahdr ve bu tinlemlere uyabilme konusunda

olmahdr.
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Regete eden hekim, herhangi bir gebelik riski olmadrlru g6steren zorlaytcr sebepleri gdz Ontinde
bulundurmadr[r siirece, belinilen kogullar halihazrrda cinsel aktivitesi olmayan kadrn hastalar igin
de aynca gegerlidir. Krsrhk gegmigi sebebiyle normalde kontasepsiyon uygulamayan kadrn
hastalar (histerektomi durumu drgrnda) veya cinsel aktivite yokluSu oldu[unu iddia edenler dahil,

kadm hastalara ZORETAIIIN tuttamrken yukanda belirtilen talimatlan takip ederek etkili
kontraseptif Onlemleri kullanmalan konusunda tavsiye verilmelidir.
Regete eden hekim agafrdakilerden emin olmahdrr:
Hastamn, giddetli akne formlanna (nodiiler veya konglobat akne veya kaltcr iz brakma
riskindeki akne) ve sistemik antibakteriyel ve topikal tedavi ile birlikte standart tedavilere
yamt vermeyen akneye satrip oldu[undan.
Tedavi oncesinde, siiresince ve tedavinin kesilmesini takiben 5 hafta boyunca negatif
gebelik testi ahndrE$dan. Gebelik testinin gtin ve sonuglanrun belgelendilinden.
Hastamn, bariyer y6ntemi dahil, et uz ve tercihen 2 etkili konhasepsiyon yOntemini,
tedaviye baglamadan ei az bir ay 6nce kullanmrg oldu[undan ve tedavi srasrnda ve
tedavinin kesilmesinden sonraki en az ay stiresince etkili kontrasepsiyon kullarunaya
devam ediyor oldu$undan.
Hastamn, yeterli derecedi anladrgrnrn teyidi dahil, yukanda listelenen gebeli[i Onleyici
kogullara uygun oldu[undan
Hastamn, sOzii edilen kogullan kabul etti[inden

I

I

ZORETANIN tedavisi srasrnda veya sonraki

bir ay igerisinde bu Onlemlere ra[men

gebe

kahndr[rnd4 fetusta gok ciddi malformasyon riski btiytiktiir (Ozellikle merkezi sinir sistemi, kalp ve
biiyiik kan damarlan etkilenir). Aynca spontan dtigtik riski de fazladt. E[er gebelik olugursa, hekim
ve hasta gebeli$e devamrn uygunlu[unu konugmahdrr.
Kontrasepsiyon
Bayan hastalara, gebeli[in Onlenmesi hakkrnda kapsamh bilgi verilmelidir ve e[er etkili
kontrasepsiyon kullanmryorlarsa onlara kontaseptif tavsiye verilnelidir.
Minimum gereklilik olarak, potansiyel gebelik riski altrnda olan bayan hastalar et az bir etkili
kontrasepsiyon yOntemi kullanmak zorundadu. Tercihen hasta bariyer y0ntemi dahil
kontrasepsiyonun iki tamamlayrcr formunu kullanmahdrr. Amenore hastalar datril,
kontrasepsiyona tedavinin kesilmesini takiben en az I ay boyunca devam edilmelidir.

l,/

Gebelik testi
Lokal deneyimlere g6re, medikal olarak desteklenmig minimum 25 MIU/ml hassashktaki
gebelik testlerinin, menstriiel dOnemin ilk 3 g[ntinde gu gekilde uygulanmasr Onerilmektedir.
Tedavi dncesinde:
Kontrasepsiyona baglamadan ewel gebelik riskini saf drgr brakmak amacryla, baglangrgta
gebelik testi uygulanmasr Onerilmektedir. Testin gtin ve sonuglan kaydedilmelidir. Diizenli
adet gOrmeyen hastalarda, bu gebelik testinin zamanlamasr hastamn cinsel aktivitesini
yansrtnahdr ve hastamn son konurmasz cinsel iligkisinden yaklagrk 3 hafta sonra
yapllmahdr. Regete eden hekim hastayr kontrasepsiyon konusunda bilgilendirmelidir.
Gebelik testi, gOriigme srrasmda veya hekim ziyaretinin 3 glin Oncesinde gergeklegtirilmelidir
ve en az I ay boyunca hasta etkili kontasepsiyon kullanana kadar ZORETAIIIN kullammr
ertelenmelidir. Bu test, ZORETAIIIN ile tedaviye bagladr[rnda hastanrn hamile olmadr[,rru
garanti etnektedir.

-

-

Takip ziyarefleri:
Takip ziyaretlerinin zamaru 28 giinliik aralftlar ile ayarlanmahdr. Ayhk olarak tekrarlanan
gebelik testlerine ihtiyag, hastamn cinsel aktivitesi ve son menstrtiel gegmigi (anormal adet,
kagrnlan periyod ve amenore) gbz dniinde bulundurularak, lokal deneyimlere gOre
belirlenmelidir. Belirtildipinde, takip eden gebelik testi hekim ziyaret giiniinde veya ziyaretin
3 gtin Oncesinde gergeklegtirilmelidir.

-

ty

Tedavi bitimi:
Tedavi bittil:ten 5 hafta sonra, herhangi bir hamilelik qiiphesine yer vermemek amacryl4
kadrn hastalar son bir gebelik testi uygulamahdu.

-

Erkek hastalar

Mevcut veriler, ZORETAIIIN alan hastalann semen ve seminal srvrsmdan gelen maternal
maruziyet seviyesinin, ZORETAIIIN'in teratojenik etkileri ile iligkilendirmeye yetmedi[ini

:::tffi

ilaglanm kimseyle,ozellikle kadrnlarlq paylagmamalan konusu hatrlatrtmatrdr.

Ek Onlemler

Mikrodozdaki progestron preparatlar (minihaplar), ZORETAIIIN tedavisi srrasmda gebelikten
korunmak igin yeterli olmayabilir.

Hastalara, ilacr bagkalarma vennemeleri ve kullamlmamr$ kapstilleri tedavi sonunda eczactlarrna
geri vermeleri konusunda yol gtisterilmelidir.

ZORETANIN tedavisi srasrnda ve tedavinin bitimini izleyen I ayhk d6nem igerisinde, tazaen
manrziyeti ve hamile kan ahcrsrmn fetusuna potansiyel riski Onlemek amacryla hastalann kan
ba[-rgrnda buh:nmalan engellenmelidir.

Psffiatrik bozukluklar
ZORETA}{N tedavisi g6ren hastalarda depresyon, agresif ve sug iglemeye yOnelik davramglarda
artrg, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girigimleri ve intihar bildirilmigtir. Bu olaylar igin,
nedensel bir iligki ballantrsr bulunamamrqtrr. Depresyon gegmigi olan hastalara 6zel ilgi
gosterilmeli ve biittin hastalar, depresyon belirtileri agrsmdan izlenmeli ve gerekiyorsa uygun bir
tedavi igin yonlendirilmelidirler. Ancak, ZORETANN'in kesilmesi semptomlan hafifletneyebilir
ve bu nedenle ileri psikiyatik ve psikolojik degerlendirrre yaprlmasr gerekebilir.

(,

Deri ve subkfltandz doku bozukluklan
Aknenin akut $iddetlenmesi bazen ilk periyod stiresince g6rtiliir ancak devam eden tedavi ile
hafifler, bu siire genellikle 7-10 giindiir ve dozayarlamasr gerektirmez.

Kuwetli giineg rgr[rna veya UV rgrnlanna manrziyet Onlenmelidir. Gerekli olduEunda, ytiksek
koruma fhktorlii (enaz l5 koruma fakt6rii) bir giinegten korunma iirtinti kullamlmahdrr.

Atipik kilgelerde hipertofik kahcr yaru izi ve daha nadiren tedavi bOlgelerinde hiper veya hipo
pigmentasyon riski taqrdrklanndan agresif kimyasal dermabrazyon ve ktitanOz lazer tedavisi,
ZORETANIN tedavisi suasrnda ve tedaviden sonra 5-6 ay siiresince kullamlmamafudr. Jelli
epilasyon, epidermal stiping, yaruiziveya dermatit riski tagrmasr nedeniyle ZORETAI.IIN tedavisi
snasrndave tedaviden sonra 5-6 ay stireyle kullarulmamaltdr.

Lokal tahrig artabilece[inden, ZORETANIN'in topikal keratolitik veya eksfolyatif akne

kargrtr

ajanlarla birlikte kullamlmast engellenmelidir.

ZORETANIN ciltte ve dudaklarda kr.rulupa sebep oldu['undan, hastalara tedavinin

U

bagrndan

itibaren cildi nemlendirici merhem veya krem ve dudak kremi kullanmalan tavslye edilmelidir.
Pazarlama sonrasrnda elde edilmig ve ZORETAITIiII kullammr ile iligkilendirilen ciddi cilt
reaksiyonlan @ritema Multiforme, Stevens-Johnson Sendromu ve Toksik Epidennal Nekroliz)
raporlan bulunmaktadrr. Bu olaylar ciddi olabilir ve hastaneye yatrg, sakathk, hayah tehdit edici
olaylar veya oliimle sonuglanabilir. Hastalar, giddetli cilt reaksiyonlan igin yakrndan takip edilmeli
ve gerekirse ZORETAN1N tedavisinin sonlandmlmast dtiStintilmelidir.
GOz bozukluklan
Kunr 96z, korneada bulailklft,

gdriigi! keratit, blefarit ve konjunktivit genellikle
tedavinin kesilmesini takiben gegmigtir. Kuru gdzlere, ya[h 96z merhemi uygulamasLYeya g6zya$l
yedekleme tedavisinin uygulanmasr ile yardrm edilebilir. Kuru g6dii hastalar keratit oluqma
az.alar- gece

olasrfu$na kargr izlenmelidir. G6rme bozukluklan yagayan hastalar, 96z doktoruna ydnlendirilmeli
ve ZORETAI.{N'in kesilmesi dtigiiniilmelidir. Tedavi siiresince, hastanrn g6zliik takrnasrna neden
olabilen, kontak lens intoleranst meydana gelebilir.

ZORETANN tedavisi srasmda

azalan gece g6riigii meydana gelmigtir

ve gok nadiren tedavinin

kesilmesini takiben devam edebilmigtir (Bkz. 4.8. Istenmeyen etkiler). Bazr hastalarda bu dururnun
baglarnasr ani oldupundan, hastalar bu potansiyel problem hakkrnda bilgilendirilmeli ve gece arag

