KI]LLAIiMA TALIMATI
ZORETAIIiN 10 mgyumugak jelatin kapsiil
A$zdan ahmr.

o
o

Etkin madde: izotretinoin.
Yardtmct maddeler: Soya ya[r, Dl-alfa-tokoferol, disodyum edetat, btitil hidroksianizol,
lipodan HP-100, krsmen hidrojenize soya yapr, san balmumu, graniile jelatin, gliserol,
kristalize olmayan %70 sorbitol soliisyonu, saf su, ponceau 4R, siyah demir oksit, titanyum
dioksit.

baglamadan 6nce bu KULLAIIMA
okuyunuz, giinkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

Bu ilacr kullanmaya

o
o
o
o

U

o

TALIMATIM dikkatlice

Bu kullanma talimatmt saHaymu. Daha sonra tebar ohnnoya ihtiyag duyabilirsiniz.
EEer ilaye sorulartntz olursa, tatfen dohorunuza veya eczacmtza dantsmtz
Bu ilag HSisel olarak sizin igin regete edilmistir, baEkalarma vermeyiniz.
Bu ilacm htllaruru srastnda, doldora veya hastaneye gitti$inizde doWorunuza bu ilact
htll an& fintn s dy I ey i niz.
Bu talimatta yanlanlara qynen uyuntz. Ilag hakhnda size hnerilen dozun &Stnda yfrlesek
veya dfrSilk doz htllanmqnruz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1.
2.
3.

4.
5.

ZORETANfiN nedirve ne igin kullanfur?
ZORETANfiN'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
ZORETANfiN nasil hullaniltr?
Olastyan etkiler neleilir?
ZORETANilN'in saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

\,

1. ZORETANiN nedirye

o
o
.

ne igin kullanilrr ?

ZORETANN etkin madde olaralq vitamin A ile iligkili ve retinoidler olarak isimlendirilen bir
gruba dahil olan 10 mg izotetinoin igermektedir.
Her bir ZORETA}{IN arnbatajl 10'ar kapstilliik blisterler halinde 30 adet yumuqak jelatin
kapsiil igerrrektedir. Kapstiller, san / portakal renkli opak viskoz stvl igeren, agrk menekqe
renkli, oblong yumugak jelatin kapstiller halindedir
ZORETANiN, aknenin (sivilcenin) giddetli tiplerinin [6rneEin; yumrulu (nodiller), yuvarlak
(kongtobat) akne veya kahcr yara izi brakma riski olan aknel tedavisinde kullamlr.
ZOngfeNiN'i akneniz, antibiyotik ve cilt tedavileri dahil akne kargri tedaviler ile
iyilegmedipi takdirde kullanacaksrmz.

ZORETANN tedavisi dennatolog (cilt problemlerinin tedavisinde uznranlaqmrg hekim)
tarafi ndan denetlenmelidir.
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2. ZORETAI\IiN'i

kullanmadan iince

dil*at

edihnesi gerekenler

ZORETAI\IiN'i aga[rdaki durumlarda KULLAI\IMAYIMZ
E!er,
o Soya veya ZORETANIN'in igerdi[i yardrmcr maddelerden herhangi birine kargr alerjik

o
o
o
r
o
o
o
U

(a.grn duyarh) iseniz. Bu ilag, izotretinoinin yaru

sra soya ya[r da igermektedir.

EEer hamileysenizveyahamile oldupunuzu dtigiiniiyorsamz,
EEer emziriyorsamz,
EEer karaciler hastahlrmz varsa,

ya[ de[erlerinizvarsa(time[in; ytiksek kolestrol veya tigliseridler),
EEer vticudunuzda gok ytiksek A vitamini de[erlerinizvarsa (A hipervitaminozisi),
12 yagrndan kiigiik gocuklarda kullanmayrruz. Sadece ergenlik dOnemine gelmig 12
yagrndan biiytik gocuklarda kullanmahsrmz.
EEer tetrasiklinlerle birlikte tedavi gdriiyorsamz.
EEer gok ytiksek kan

zoRETANiN'i aga[rdaki dummlarda nilorl,rl,i KILLAI\IINIZ
E[er bunlardan herhangi biri size uyuyorsa, ZORETANIIN kullanmadan 6nce

doktorunuza

damgrmz.

Kadrn hastalar igin tavsiyeler:
ZORETANN'in do[mamrg bebe[inize z*rruryermesi (medikal dilde ZORETA]',IIN teratojenihi)
olasrdr. Aynca dti$tik riskini de artrmaktadrr.

I.
2.
3.

t/

TTAVTiT,NMON ZORETANiN KTILLAI\IMAMALISNVZ.
Eper emziriyorsanzZORETANIN'i kullanmamalrcmrz. Bu ilacrn stitiintize gegme olasrh[r
vardr ve bebe[inize zafi$ verebilir.
E[er tedavi srasrnda hamile kalma olasrh[rmz varsa ilacr kullanmaymz.

Hamile kalma olasrh[r bulunan kadrn hastalarq kusurlu dofum (do[mamrg bebe[e zararh)
riskinden dolayr ZORETAI{IN 9ok srkr kurallar da]rilinde regete edilmektedir. Kurallar agalrdaki
gibidir:
l. ZORETANN'i sadece, antibiyotikler ve cilt tedavileri dahil di[er akne kargrtr tedavilerin
iyilegtimredipi giddefli akneniz vania almahsrmz.
2. Doktonuruz dolum kusurlanru agrklamrg olmaftdr: neden hamile kalmamanrz gerektigini ve
hamilelipi Onlemek igin neler yapnuuz gerektilini anlamrg olmahsrmz.
3. Kontasepsiyonu (dopum kontolti) doktorunuz ile konugmug olmaftsrnrz. Doktorunuz size
gebelifii o,nleme hakt<rnda bilgi verecektir. Kendisi sizi, dopum kontrolti hakkrnda tavsiye
verebilecek bir hekime ydnlendirebilir.
4. Kondomlar veya spermisid dahil gebeli[i Onleyici bir veya tercihenfki etkili dopurn konfiol
y6,ntemini, ZORETANIN tedavisine baglamadat I ay Once, tedavi srrasmda ve tedavi
bittikten sonraki I ay stiresince kullanmamz konusunda hemfikir olmahsrmz. Tedaviye
baglamadan 6nce doktorunuz, sizden negatif olmasr gereken hamilelik testini yaphmramzr

5.
6.

isteyecektir.
Adet gormeseniz veya cinsel olarak aktif olmasamz bile kontasepsiyon uygulamahsmrz
(doktorunuz bunun gerekli olmadr$na karar vermedi[i stirece).
Ayhk ziyaretlerin ve doktorunuzca tavsiye edilen ilave hamilelik testlerinin gereklili[ini
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kabul etnelisiniz. ZORETANIN'i kestikten 5 hafta sonra test yaptrrmahsrruz. Tedavi
suasrnda ve sonraki 1 ay boyunca hamile kalmamalsmrz.

7. Doktonntrz

sizden, riskler hakkmda bilgilendirildiEinizi ve gerekli Onlemleri kabul etti[inizi
teyit eden bir form imzalamama isteyecektir.

ZORETANfu{ kullanrmr srrasrnda veya tedavi kesildikten sonraki 1 ay igerisinde hamile
kalrrsanu, IIEMEN ilacr almayr durdurunuz ve doktorunuza danrEnrz. Kendisi gerekli
tavsiye igin sizi ydnlendirecektir.
Doktonuruz, ZORETANiN kullamcrlan igin hazrlanmrg, hamilelik ve hamilelikten korunma ile
ilgili bilgiler igeren bir yazrh dOkiimam size gOstermelidir. Eper bu materyali g6rmediyseniz
doktorunuza sorunuz.

\,

Pihek hastalar igin tavsiyeler:
ZORETAI{iN'in sperme zrnar vermesi beklenmez. ZORETA}.IIN kullanan erkek hastalann
semeninde, gok dtigtik seviyelerde izotretinoin bulunmaktadr, fakat bu partrerinizin dolmamrg
bebe[ine zarar vermeyecek kadil gok azdr. Ilacrruzr bagkasr ile, Ozellikle kadrnlarla,
paylaqmamanrz gerekti[ini hatrlamahsrmz.

Tiim hastalar igin tavsiyeler:
1. E[er depresyon, intihar dawamgr veya ruh hastahgr da]ril Onceden herhangi bir ru]rsal
hastahlrmz olduysa veya bu kogullardan herhangi biri igin ilag ahyorsamz doktorunuza
sOyleyiniz.

2.

t/

3.

4.
5.

ZORETANIIN, yaygm olarak kolestol veya trigliserifler gibi kan ya[lanm arhnr.
Doktorunuz ZORETANIiN tedavisi Oncesinde, srasrnda ve sonrasrnda bu seviyeleri
Olgecektir. E[er halihazrrda ytiksek kan ya[rmz, diyabetiniz (ytiksek kan gekeri), a$rn
kilonuz varsa veya alkolikseniz doktorunuza sOyleyiniz. Daha srk kan testine ihtiyag
duyabilirsiniz. Eper kan yaplarntz ytiksek grkarsa, doktorunuz ilacrruzm dozunu
azaltabilir veya ZORETAIIIN' i kesebilir.
ZORETAIIIN, karaciger enzim de[erlerini artrabilir. Doktorunuz, ZORETA].IIN tedavisi
Oncesinde, srasrnda ve sonrasmda bu seviyeleri Olgmek amacryla kan testleri yapacaktrr.
Eper yiiksek grkarlarsa, doktorunuz ilacuuzrn dozunu azaltabilir veya ZORETANN'i
kesebilir.
ZORETANIN, kan gekeri de$erlerini artrabilir. Seyrek durumlarda, hastalar geker hastasr
olabilir. Ozellikle e[er halihazrda diyabetiniz, o$n kilonuz varsa veya alkolikseniz,
doktorunuz tedaviniz siiresince kan gekeri de[erlerinizi izleyecektir.
Cildiniz kunryabilir. Tedavi stiresince cildinizi nemlendiren merhem veya krem ve dudak
kremi kullanmahsrmz. Cildinizin tahrig olmasmr engellemek igin, pul pul d6ktitneyi veya
akneyi Onleyen tirtinleri kullanmaktan kagrnmahsrmz.

'

6. Fazla giineg rgrfrm engelleyiniz ve giineq

larnbasr igerikli (solaryum) cihazlar
kullanmayrnrz. Cildiniz giineg rgr[rna kargr daha da hassaslagabilir. Giinege gtkmadan
ewel, ytiksek koruma fakttirlii (en, az 15 koruma fakt6rli) bir giinegten koruyucu
kullanmahsrmz.

7.

Herhangi bir kozrretik cilt tedavisi almayrmz. ZORETAI.iN, cildinizin direncini
azaltabilh. Tedavi srasmda veya tedaviden sonraki 6 ay boymc4 herhangi bir a[da
(krllann giderilmsi), dermabrazyon (ciltteki lekeleri veya benleri yok etne iglemi) veya
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lazer tedavisi (tahrigin veyayara izinin giderilmesi) yaptrrmaymrz. Bu iglemler yar:aizine,

8.
9.
10.

cildin tahrig olmasrna veya seyrek olarak ciltte renk depiqikliklerine sebep olabilir.
Yo[un egzersinve fiziksel aktiviteyi kesmelisiniz. ZORETANN, kaslarda ve eklemlerde
alnya sebep olabilir
ZORETANIN tcuttamrt<en A vitamini takviyesi almayrmz.Her ikisini birlikte kullanmalq
yan etkilerin riskini arfirabilir.
ZORETANIN kullamrken veya tedavi sonrasmdaki I ay stiresince kan ba[rgrnda
bulunmayrmz.E$er hamile olan birine kammz verilirse, bebek sakat dopabilir.

Bu uyarilar, geEnisteki herhangi bir ddnernde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen doktorurutza
darugmtz.

ZORETAIfiN'in yiyecek ve igecek ile kullamlnasr

u

ZORETANIN kullamrken normal olarak yiyecek ve igecek alabilirsiniz.

Hamilelik

.
.
o

o

Ilact htllarunadan 6nce doWoruntaayeya eczacmtza dantsma.

HAMiLEYKENKT]LLAIVLMAMALIDIR

ZORETAI.{IN kultammr srasmda veya tedavi kesildikten sonraki I ay igerisinde hamile
kalrsamz, HEMEN ilacr almayr durdurunuz ve doktorunuza damgrmz. Kendisi gerekli
tavsiyeler igin sizi y6nlendirecektir.
Tedaviniz srosmda hamile oldu[uruzufark ederseniz hemen dokorunuza daruSmtz.

Emzirme
. ilact htllanmadan 6nce doWorunuzaveya eczactruza darugma.

.

f*'

EMZiRiRKEN ZORETA}IiX TUI,I,IXILMAMALIDIR

Arag ve makine kullammr
Tedaviniz siiresince geceleri iyi g6remeyebilirsiniz. Bu aniden olabilir. Seyrek dr.rumlarda,
tedavinin kesilmesiyle beraber bu durum devam etnrektedir. Qok seyrek olarak, bitkinlik ve
sersemlik bildirilmigtir. E[er bunlar sizde meydana gelirse, arag ve makine kullanmayrmz.

ZORETAIYIN'in igeri[inde bulunan bazryardrmcr maddeler hahkmda tinemli bilgiter
ZORETANN, soya ya$ ve hidrojenize soya ya[r igermektedir. Soya yaEma alerjiniz varsa
ZORETANiN kullanmayrmz.
ZORETAI.Ih.I, %70 sorbitol solusyonii (kristalize olmayan) igerir. E[er daha Onceden doktorunuz
tarafindan bazr gekerlere kargr tatrammiilstizliiEiiniiz oldu[u s6ylenmigse bu fibbi iiriinU almadan
6nce doktorunuzla temasa geginiz. $eker hastah$nrz varsia doktorunuza bildiriniz.

ZORETANiN iginde azo renklendirici ponceau 4R krrmrzr bulunmaktadr. Alerjik reaksiyonlara
sebep olabilir.
ZORETANh.I, 0,500 mg disodyum edetat ihtiva eder; yani esasmda "sod5rum

igerrortez!'.

Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr
EPer regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilau gu anda htllanryorsan z veyd son zamanlarda
htllandtnrz ise liitfen dohorurutza veya eczacmtza bunlar haklanda bilgi veriniz.

ZORETANIN kullamrken, A vitamini takviyesi veya tetasiklin (bir antibiyotik gegidi) almaymrz
veya alane igin herhangi bir cilt tedavisi gdrmeyiniz. Nemlendirici ve yumugahcrlar (su kaybmr
Onleyen ve cilde pmugakl* veren cilt kremleri ve preparatlanm) kullanabilirsiniz.
Qocuklarda ve ergenlik ga$ndakilerde kullanrmr
12 yaqrndan ktiqiik gocuklarda kullamlmamahdr. 12 yagrndan btiyiik gocuklarda
ise, sadece ergenlik d6nemine gelmig olanlarda kullamlmahdr.

ZORETAIIIN'i

3. ZORETAI\IiN

u

nasrl kullamhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama slklt[r igin talimatlar
. Normal baglangrg dozu, viicut a[rh[r (kg) bagrna giinde 0.5 mg'drr (0.5 mglkg/gtin). Ornegin:
e[er 70 kg a[rlfmdaysail:z,tedaviye giinde 35 mg'hk doz ile baglayacalsrmz.
. Kapsiilleri giinde I veya 2 kere tok karmna alnrz.
o Birkag hafta sonunda doktorunuz ilacrman dozunu ayarlayabilir. Bu ilaca nasrl uyum
sa[ladrprmz.aba$bdr. Qogu hasta igin doz,0.5 ve 1.0 mg/kg/giin arasmda olacaktr.
. Tedavi genel olarak 16 ila 24 hafta arasmda siirer. QoEu hastaya I tedavi dOnemi yeter.
Akneniz, tedaviden sonraki 8 haftaya kadar iyilegme g0stermeye devam edebilir. Bu siire
igerisinde yeni bir tedaviye baglamayrruz.
o Bazr hastalar tedavilerinin ilk haftalannda aknelerinin kOttitegti[ini fark ederler. Bu durum
tedavi devam ettikge diizelir.

Uygulamayoluve metodu
Kapsiiller aprz/nn tok kamrnayken almr. igecekle veya yemekle birlikte biitiin olarak yutunuz.
De[igikyag gruplan
Qocuklarda kullanrmr

ZORETAIIIN'i 12 yagrndan ktigtik gocuklarda kullanmayrmz. 12 yagrndan biiflik
goctrklann sadece ergenlik dOnemine gelmi$ olanlannda kullanmahsuuz. Bu gnry igin
6zel bir doz ayarlamasr bulunmamaktadr.

\/
OzeI kullanrm durumlan ve doz ayarlanmasl

Bdbrek yetmezlifii
E[er giddetli bObrek problemleriniz varsa, genel olarak dtigtik dozla (giinde l0 mg
gibi) tedaviye baglayacaksrruz ve bu doz datra sonra vticudunuzun dayanabilece[i en
yiiksek doza grkanlacaktrr. E[er viicudunuz dnerilen doza dayanamryorsa, size diigtik
doz regete edilebilir; bu uzun siire tedavi edilmeniz ve aknenizin yeniden
olugabilecefii anlamrna gelebilir.

Karacifer yetmezli$
EEer karaci[er yetnedi[i

varsa ZORETA].IIN tuttamtmamahdrr.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkgq bu talimatlan takip ediniz.
ilacrmzr zamamnda almayr unutmaymz.
Doktorunuz ZORETANIN ile tedavinizin ne kadar stirece[ini size bildirecektir. Tedaviyi erken
kesmeyiniz giinkti istenen sonucu alamazsrruz.
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Eger ZORETANN'\n etkisinin gok giiglii veya zaytf oldu$una dair bir izleniminiz var

ise

doldorurutz veya eczacmtz ile konuSurutz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla ZORETAI\IiN kullandrysanz
ZORETANN'den latllanmantz gerekenden fazlasmt hilanmrysantz bir dokor veya eczaa ile
konugurutz.

ZORETAIIiN'i kullanmayr unutursenz
E[er ZORETA]{IN kullanmayr unutursamz, miimktin olan en lasa siirede unutulan dozu altnrr.
Ancak, bir sonraki dozunuza yakrn bir stirede bu durumu fark ederseniz, unutulan doan atlaymz
ve Onceki gibi devam ediniz.
Unutulan dozlan dengelemek igin grfi doz (her iki dozu birbirine yahn zomanda) almaytruz.

ZORETAI\IiN ile tedavi sonlandrnldr$ndaki olugabilecek etkiler

L

Buhurmamaktadn.
4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Ttim ilaglar gibi, ZORETAI'{IN'in igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir. Bu yan etkilerin bazian ciddi olabilir ve hastaneye yatrnlmayakadar gidebilir.

Agagdakilerden biri olursa, ZORETAMN'i kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yalon hastanenin acil bdliimfine bagvurunuz:

o

$iddetli (anafilaktik) reaksiyonlar: bolazda, yizde, dudaklarsa ve aszda ani gigmeyle
olugan nefes ahp venne ve yutkunma zorluklan. Aynca ellerin, ayaklann ve bileklerin
aniden gigmesi.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
ZORETANIN'e kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi mtidahaleye veya hastaneye

t/

yatrnlmamzagerekolabilir.

Gdrfilen di[er yan etkiler:
Qok yaygrn etkiler (Her I0 hastarun en az I tanesini etHleyebilir)

.
.
.
.
.
.
.
.

Kan tesflerinde g6riilen arEmg karaci[er enzimleri
Ciltte kuruluk, ozellikle dudaklarda ve yiizde; ciltte iltihap, dudaklarda gatlak ve iltihap,
d6kiintii, hafif kagrntr ve soyulma. Tedavinin bagrndan itibaren nemlendirici krem
kullanmahsuuz.
Cilt normale gOre datra lormzr ve daha hassas olabilir, Ozellikle yiiz.
Kolay gtiriime, kanama ve prhtrlagma- efer prhtrlagma hiicreleri etkilenirse
Kansrzhk- yorgunluk, sersemlik, solgun cilt- e[er larmrzr kan hticreleri etkilenirse
Beyaz kan hticre sayrsmda azalma (niifiopeni) sonucu enfeksiyonlara yatkrnltkta arhqeper beyaz kan hUcreleri etkilenirse
Gozde ftonjonktivit) ve g0z kapa[r b6lgesinde iltihaplanma; gdzlerde loruluk ve ta]rig

ffiinY:ffi?:1"1$'#ilH,HIffi;:H::il;;'if:g'deiruzkuruvorsaverens
Srrt a[nsr; kas alpsr; eklem apnsr.
Kan ya[lan seviyelerinde de[igiklikler (HDL ve trigliseridler dahil)

