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KTILLA}iMA TALiMATI

ZORETAIIN 20 mg yumugak jelatin kapsfil
A[zdan ahmr.

o Etkin madde: i2otetinoin.
o Yardtmct maddeler: Soya ya[r, Dl-alfa-tokoferol, disodyum edetat, btitil hidroksianizol,

lipodan IIP-100, krsmen hidrojenize soya ya!r, san balmumu, grantile jelatiru gliserol,
laistalize olmayan Yo70 sorbitol soliisyonu, saf su, ponceau 4& indigo karmin, titanyum
dioksit.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAIIMA TAI,ipIAffNf dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin tinemli bilgiler igermektedir.

o Bu htllanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telvar ohtmaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulartntz olursa, liitfen doWoruruaaveya eczacmtza dantsmtz
o Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmigtir, baslcalanna vermeyiniz.
o Bu ilactn hilarumt srostnda, dohora veya hastaneye gitti*inizde doldorunuza bu ilact

ful I an& lmtz t s 6yl ey ini z.

o Bu talimatta yozilanlara oynen uyuruE. ilag hakhnda size hnerilen dozun &Smda yiiksek
veya dfrSfrk doz htllanmaymtz.

Bu Kullanma Talimahnda:

1. ZORETANfiN nedir ve ne igin kullanilr?
2. ZORETANLN'| kullanmadan ance dihkat edilmesi gerekenler

3. ZORETANLN nasrl kullanrhr?
4. Olast yan etkiler nelerdir?
5. ZORETANilN'it saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

1. ZORETANiN nedirve ne igin kullanrhr ?

o ZORETANIN etkin madde olarak, vitamin A ile iligkili ve retinoidler olarak isimlendirilen bir
gruba dahil olan 20 mgizotretinoin igermektedir.

o Her bir ZORETANIN arrbalajl l0'ar kapstillUk blisterler halinde 30 adet yumuqak jelatin

kapsiil igermektedir. Kapstiller, san / portakal renkli opak viskoz slvl igeren, koyu krzrl kahve

renkli, oblong yumuqak jelatin kapsiiller halindedir

. ZORETANIN, aknenin (sivilcenin) giddefli tiplerinin [OmeEin; yumnrlu (nodnler), yuvarlak

(lronglobat) akne veya kahcr yara izi brakrra riski olan akne] tedavisinde kullamln.
ZORETANIN'i akneniz, antibiyotik ve cilt tedavileri dahil akne kar;rfi tedaviler ile
iyilegmedi[i takdirde kullanacaksrmz.

ZORETANN tedavisi dermatolog (cilt problemlerinin tedavisinde uzmanlagmrg hekim)

tarafindan denetlenmelidir.
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2. ZORETAIIiN'i kullanmadan tince dikkat edi}nesi gerekenler

ZORETAIIiN'i aga$daki durumlarda KULLAIIIMAYIM
E[er,

o Soya veya ZORETANIIN'in igerdi[i yardrmcr maddelerden herhangi birine kargr alerjik
(agrn duyarh) iseniz. Bu ilag, izotretinoinin yam sra soya yapr da igerrrektedir.

o EEer hamileysenizveyahamile oldu['unuzu dtigiiniiyorsamz,
o EEer emziriyorsamz,
o EEer karaci[er hastah[rmz varsa,

o EEer gok yiiksek kan ya[ delerlerini2 varsa (Orne[in; ytiksek kolestrol veya tigliseridler),
o EEer vticudturuzda gok ytiksek A vitamini de[erleriniz varsa (A hipervitaminozisi),
o 12 yagrndan ktigiik gocuklarda kullanmayrruz. Sadece ergenlik dOnemine gelmig 12

yagrndan btiytik gocuklarda kullanmahsrmz.
o EEer tenasiklinlerle birlikte tedavi g6rtiyorsanrz.

ZORETAI\IiN'i agagdaki durumlarda nixlr^a.tli KIILLAIUMZ
E[er bunlardan herhangi biri size uyuyorsa, ZORETA].IIN kullanmadan 6nce doktonrruza

damgrnrz.

t/

Kadrn hastalar igin tavsiyeler:
ZORETAI{IN'in do[mamrg bebe[inize zararyennesi (medikal dilde ZORETAI{N teratojenildi)
olasrdr. Aynca dtigiik riskini de artrmaktadrr.

1. TTAUiT,NYTNN ZORETAI{iN KT]LLAT{MAMALISIMZ.
2. E[er emziriyorsamz ZORETA].IIN'i kullanmamahsmrz. Bu ilacrn siifiiniize gegme olasrh[r

vardr ve bebe[inize z:rrdr verebilir.

3. E[er tedavi suasrnda hamile kalma olasrh$uuz varsia ilacr kullanmayrruz.

Hamile kalma olasrh$ bulunan kadrn hastalara" kusurlu dopum (dolmamrg bebe[e zuarb)
riskinden dolayr ZORETAI.IIN gok srkr lnrratlff dahilinde regete edilmektedir. Kurallar aga$daki

gibidir:
l. ZORETANIN'i sadece, antibiyotikler ve cilt tedavileri dahil di[er akne kargrtr tedavilerin

iyilegtirmedipi giddetli akneniz varsa almahsrmz.

2. Doktonrruz dopum hrsurlanm agrklamrg olmahdr: neden hamile kalmamamz gerekti[ini ve

lramileli[i 0nlemek igin neler yapmdillz gerekti[ini anlamrg olmahsmrz.

3. Kontrasepsiyonu (dogum kontrolti) doktorunuz ile konugmug olmalsrmz. Doktorunuz size

gebeli[i onleme ha]*rnda bilgi verecektir. Kendisi sizi, do[um kontolfl hakkrnda tavsiye

verebilecek bir hekime ydnlendirebilir.

4. Kondomlar veya spemrisid datril gebeli[i dnlefici bir veya tercihen iki etkili do[um kontol
yontemini, ZORETAIIIN tedavisine baglamadan I ay 6nce, tedavi srrasrnda ve tedavi

bittikten sonraki I ay siiresince kullanmamz konusunda hemfikir olmahsrruz. Tedaviye

baglamadan 6nce doktorunuz, sizden negatif olmasr gereken hamitelik testini yaptrmramzr

isteyecektir.
5. Adet gdrmeseniz veya cinsel olarak aktif olmasamz bile kontasepsiyon uygulamahsmrz

(doktorunuz brunrn gerekli olmadr$na karar vermedi$ siirece).

6. Aykk ziyaretlerin ve doktorunuzca tavsiye edilen ilave hamilelik testlerinin gereklili[ini

a8



L

t,

kabul etnelisiniz. ZORETAN1N'i kestikten 5 hafta sonra test yaptrrrahsuuz. Tedavi

srasmda ve sonraki I ay boyunca harnile kalmamaltsrruz.

7. Doktorunuz sizden, riskler hakkrnda bilgilendirildi[inizi ve gerekli 0nlemleri kabul ettilinizi
teyit eden bir form imzalamamzr isteyecektir.

ZORETANIN kullanmr srrasmda veya tedavi kesildikten sonraki 1 ay igerisinde hamile
kalrrsanz, IIEMEN ilacr almayr durdurunuz ve doktorunuza damgrnu. Kendisi gerekli

tavsiye igin sizi ydnlendirecektir.

Doktonrruz, ZORETANIN kullamcrlan igin hazrrlanmrg, hamilelik ve hamilelikten korunma ile
ilgili bilgiler igeren bir yazrh ddkiimam size g0stermelidir. E[er bu materyali gOrmediyseniz

doktorunuza sonrnuz.

Erkek hastalar igin tavsiyeler:
ZORETAIIIN'in spenne zarar vennesi beklenmez. ZORETAI.IiN tcuttanan erkek hastalann

semeninde, gok digUk seviyelerde izotretinoin bulunmaktadr, fakat bu partrerinizin do[mamrg

bebepine an€n vermeyecek kadar gok azdr. Ilacrnrzr bagkasr ile, tizellikle kadrnlarlq

paylagrnamamz gerektipini haflrlamalsuuz.

Tfim hastalar igin tavsiyeler:
1. E[er depresyon" intihar davramgr veya ruh hastahg dahil Onceden herhangi bir ruhsal

hastahgmz olduysa veya bu koqullardan herhangi biri igin ilag aftyorsamz doktoruntrza

s6yleyiniz.
2. ZORETANIN, yaygm olarak kolestol veya tigliseritler gibi kan ya$anru arhnr.

Doktorunuz ZORETAI.IIN tedavisi 0ncesinde, srasrnda ve somasrnda bu seviyeleri

olgecektir. E[er halihazrda yiiksek kan yaprruz, diyabetiniz (ytiksek kan gekeri), agrn

kilonuz varsa veya alkolikseniz doktorwruza s6yleyiniz. Daha sft kan testine ihtiyag

duyabilirsiniz. Eper kan ya[lanmz ytiksek grkarsa" doktorunuz ilacmran dozunu

azaltabilit veya ZORETAI',{IN' i kesebilir.

3. ZORETANIN, karaci[er enzim de[erlerini artrrabilir. Doktorunuz, ZORETA].IIN tedavisi

oncesinde, srasmda ve sonrasrnda bu seviyeleri Olgmek amacryla kan testleri yapacaktr.

E[er ytiksek grkarlarsa, doktonmuz ilacrnran dozunu azaltabilir veya ZORETA]IIN'i
kesebilir.

4. ZORETANN, 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.

5. Cildiniz kuruyabilir. Tedavi stiresince cildinizi nemlendiren merhem veya krem ve dudak

kremi kullanmahsrmz. Cildinizin tatrig olmasrnr engellemek igrn, pul pul d0kiilmeyi veya

akneyi Onleyen iirtinleri kullanmaktdn kagrnmahsrruz.

6. Fazla giineg rgr[nru engelleyiniz ve giineg larnbasr igerikli (solaryunr) cihazlar

kullanmayrmz. Cildiniz gtineg rgrgna kargr datra da hassaslagabilir. Gtinege gtkmadan

ewel, yiiksek koruma faktOrlti (en az 15 koruma fakt6rlt) bir giinegten koruyucu

kullanmahsrmz.

7. Herhangi bir kozmetik cilt tedavisi almayrruz. ZORETAI{N, cildinizin direncini

azaltabilir. Tedavi srasrnda veya tedaviden sonraki 6 ay boyuncq herhangi bir a[da
(krllann giderilmsi), derrrabrazyon (cilueki lekeleri veya benleri yok etme iglemi) veya

318



U

lazer tedaisi (tahrigin veyay$a izinin giderilmesi) yaptrrmayrruz. Bu iglemler yaraizine,
cildin tatrig olmasrna veya seyrek olarak cilue renk de[igikliklerine sebep olabilir.

8. Yogun egzersinve fiziksel aktiviteyi kesmelisiniz. ZORETAI.IN, kaslarda ve eklemlerde

$nyasebep olabilir
9. ZORETANIN kullamrken A vitamini takviyesi almaymrz. Her ikisini birlikte kullanmak,

yan etkilerin riskini artmbilir.
10. ZORETANIN kullamrken veya tedavi sonrasrndaki I ay siiresince kan ba[rgrnda

bulunmayrmz.E$er hamile olan birine kammz verilirse, bebek sakat do[abilir.

Bu uyarilar, gegmisteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen doldorunuza

dantsmtz.

ZORETAIfiN'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
ZORETAI{IN tcuttamrten normal olarak yiyecek ve igecek alabilirsiniz.

Hamilelik
. ilaa htllanmadan 6nce doWoruntaaveya eczacmtza darusma.

O HAildLEYKENKTTLLAIILMAMALIDIR
o ZORETANIN kullammr srasmda veya tedavi kesildikten sonraki I ay igerisinde hamile

kalrsanrz, HEMEN ilacr almayr durdurunuz ve doktorunuz4 danrgrnlz. Kendisi gerekli

tavsiyeler igin sizi yiinlendirecektir.
c Tedaviniz srasmda hamile olduPuruzufork ederseniz hemen dofuorurutza dontgmtz.

Emzime
. ilact kullanmadan 6nce dolctorunuza veya eczacmtza dantstntz.

O EMZiRiRKEN ZORETANIN KT]LLAIULMAMALIDIR

Arag ve makine kullanrmr
Tedaviniz siiresince geceleri iyi g6remeyebilirsiniz. Bu aniden olabilir. Seyrek durumlarda,

tedavinin kesilmesiyle beraber bu durum devam etnektedir. Qok seyrek olarak, bitkinlik ve

sersemlik bildirilmigtir. ESer bunlar sizde meydana gelirse, arag ve makine kullanmaytntz.

ZORETAI[iN'in igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkmda dnemli bilgtler
ZORETAI.IIN, soya ya[r igermektedir. Soya ya[rna alerjiniz varsa ZORETAI{IN kullanmayrmz.

E[er dalra 0nceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kargt taharnmiilsiid$Eiintiz oldu$u
s6ylenmigse bu trbbi iirtint almadan 6nce doktorunuzla temasa gegiruz.

Difer ilaglar ile birlikte kullammr
E$er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaq Su anda htllanryorsana veya son zamanlarda

hilandmtz ise liitfen dolctorurutza veya eczactruza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

ZORETANiN kullamrken, A vitamini takviyesi veya tetrasiklin (bir antibiyotik gegidi) almayrmz

veya akne igin herhangi bir cilt tedavisi gdrmeyiniz. Nemlendirici ve yumugatrcrlar (su kaybrm

Onleyen ve cilde yumugakhk veren cilt kremleri ve preparatlanru) kullanabilirsiniz.

U'
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Qocuklarda ye ergenlik ga[rndakilerde kullanrmr
ZORETAI{IN'i 12 yagrndan ktigiik gocuklarda kullamlmamahdr. 12 yaqrndan biiyiik gocuklarda

ise, sadece ergenlik d6nemine gelmig olanlarda kullamlmahdrr.

3. ZORETAI{iN nasrl kullanrlrr?

Uygun kullamm ve dozluygulama srkh$ igin talimatlar
o Normal baglangrg dozu, viicut aErrhEr (kg) baqrna giinde 0.5 mg'drr (0.5 me/kg/giin). 0rne[in:

e[er 70 kg agrh[rndaysa$tz,tedaviye gtinde 35 mg'hk doz ile baglayacaksrmz.

o Kapstilleri ginde I veya 2kere tok kamrna alntz.
o Birkag hafta sonunda doktorunuz ilacmrzm dozunu ayarlayabilir. Bu ilaca nasrl uyum

sa$adrgmzabaflrdn QoEu hasta igin doz, 0.5 ve 1.0 mg,/kg/gun arasmda olacaktr.
o Tedavi genel olarak 16 ila 24 hafta arasrnda siirer. QoEu hastaya 1 tedavi ddnemi yeter.

Akneniz, tedaviden sonraki 8 haftaya kadar iyilegme gOstermeye devam edebilir. Bu siire

igerisinde yeni bir tedaviye baqlamayuuz.
o Bazt hastalar tedavilerinin ilk haftalannda aknelerinin kOtiilegtifini fark ederler. Bu durum

tedavi devam ettikge diizelir.

Uygulamayoluve metodu
Kapsiiller a$rzdan tok karmnayken aluur. igecekle veya yemekle birlikte biitiin olarak yutunuz.

De[igikyag gruplan
Qocuklarda kullanrmr
ZORETAIIIN'i 12 yagrndan higiik gocuklarda kullanmayrmz. 12 yagrndan biiytik

. gocuklann sadece ergenlik dtinemine gelmi$ olanlannda larllanmahsuuz. Bu gttp igin
Ozel bir doz ayarlamasr buhrnmamaktadr.

Ozel kullamm durumlanve doz ayarlanmast
Bdbrek yetmezlili
E[er giddetli b6brek problemleriniz varsa, genel olarak dtgfik dozla (gende l0 mg
gibi) tedaviye baglayacaksmrz ve bu doz daha sonra viicudunuzun dayanabilece[i en
yiiksek doza grkanlacaktrr. Eper Wcudunuz Onerilen doza dayatamtyorsa, size dtigtik
doz regete edilebilir; bu uzun stire tedavi edilmeniz ve aknenizin yeniden

olugabilece[i anlamrna gelebilir.

Karaciler yetmezli[i
E[er karaciler yetnezli[i varsa ZORETANiN kuttamtrnamahdrr.

Doklorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkgq bu talimatlan takip ediniz.

ilacrmzr zamarunda almayr unutnaytmz.

Doktorunuz ZORETAI.IIW ite tedavinizin ne kadar stirece[ini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz giinkti istenen sonucu alamazsmrz.

E[er ZOHETANN'\n etkisinin gok gtiglti veya zaytf oldufiuna dair bir izleniminiz var ise

dohorurutz vqla eczacmtz il e konugunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla ZOF.ETAMX kullandrysanlz
ZORETANN'den latllanmanu gerekcnden fazlasmt htllanmrssana bir dofuor veya eczact ile
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lanuSurutz.

ZORETAI\IiN'i kullanmayr unutursanz
E[er ZORETA].IIN kullanmayr rurutursanrz, miimkiin olan en krsa siirede unutulan dozu ahmz.

Ancak, bir sonraki dozunuza yakrn bir stirede bu dr:rumu farkederseniz, unutulan dozt atlaynrz
ve Onceki gibi devam ediniz.

Unutulan dozlan dengelemek igin gfi doz fter iki dozu birbirine yahn zamanda) almaytruz.

ZORETAIIiN ile tedavi sonlandrnldr[rndaki olugabilecek etkiler
Bulunmamaktadr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, ZORETAIIIN'in igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir. Bu yan etkilerin bazrlan ciddi olabilir ve hastaneye yatrntnaya kadar gidebilir.

Agagdakilerden biri olursa, ZORETAI\iN'i kullanmayr durdurunuz ye DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil btiliimiine bagvurunuz:

o $iddetli (anafilaktik) reaksiyonlar: bo$azd1 ftlu;de, dudaklarsa ve a$zda ani gigmeyle

olugan nefes ahp venne ve yutkunma zorluklan. Aynca ellerin" ayaklann ve bileklerin
aniden gigmesi.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Eper bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
ZORETAI.iIN'e kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi mtdahaleye veya hastaneye

yatrnlmam za ger ek olabi lir.

G6riilen difer yan etkiler:
Qok yaygrn etkiler (Her I0 hastarun en az I tanesini etkileyebili)

. Kan testlerinde gdrtilen artrm$ karaci[er enzimleri

. Ciltte kuruluk, ozellikle dudaklarda ve yiizde; ciltte iltihap, dudaklarda gatlak ve iltihap,
dokiturtti, hafif kagrntr ve soyulma. Tedavinin bagrndan itibaren nemlendirici krem
kullanmahsuuz.

. Cilt normale g6re datra krnmzr ve daha hassas olabilir, Ozellikle ytiz.

. Kolay gtirlime, kanama ve prhtrlagma- eper prhtrlaqma hticreleri etkilenirse

. Kansrzhk- yorgrurluk, sersemlik, solgun cilt- e[er krmrzr kan hiicreleri etkilenirse

. Beyaz kan hiicre saysmda azalma (nOtopeni) sonucu enfeksiyonlara yatkrnhkta arug-

eper beyaz kan hticreleri etkilenirse
. Gozde (koqionktivit) ve gdzkapag b0lgesinde iltihaplanma; g6derde kuruluk ve tatrig

hissi. Uygun 96z damlasr igin hekiminize damgrruz. Eper g}zlerintz kuruyorsa ve lens

kullamyorsamz, lens yerine g6zliik takmamz gerekebilir
. Srt apnsr; kas a[nsr; eklem a[nsr.
. Kan yaElan seviyelerinde defigiklikler (HDL ve tigliseridler dahil)

Yaygrn etkiler (Her I0 hastarun enfazla I tanesini etkileyebilir)

. Ba$ alnsr

. Hafif burun kanamalanna sebep olarU burun iginde kuruma ve kabuklanma

. Bopazda ve burunda yara ve iltihap

. Kanda yiiksek kolestrol seviyeleri

. idrardaproteinveyakan

{l
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Seyrek etkiler (Her 1000 hastarun enfazla I tinesini etkiteyebilir)

. D6ktintii ve kagrnil gibi alerjik reaksiyonlar

. Depresyon ve ilgili bozukluklar. Br.mun igaretleri: tizgiin ve bog ifade, ruh deligiklikleri,
endige (anksiyete), a[lama n6betleri, lurgrnhk, mutsuzluk, sosyal veya spor aktivitelere
olan hevesin kaybedilmesi, a$m veya gok az uyuma, kiloda veya igtahta deligiklikler,
okul veya ig performansrnda azalm a veyakonsantasyon stkmtrsr igerir.

. Var olan depresyonut kOtiilegmesi.

. Sert veya saldrrgan olma.

. Sag kaybr (kellik). Bu sadece gegici bir stire igindir. Tedavi sonlandrnldrktan sonra

sagruz eski haline dOner.

Qok seyrek etkiler (Her 10000 hastarun enfazla I tanesini etkileyebilir)

. Bazthastalar, kendilerine zarar venne veya hayatlanm sonlandrma dtigtincesi (intihar
diigiinceleri) igerisinde olmugtur, hayatlanru sonlandrmaya (intihar tegebbtisti)
gahgmrglardr veya hayaflanm sonlandrmrglardr. Bu hastalar depresyondaymrg gibi
g0ztikmeyebilir.

. Ola[andrgr dawanrg.

. Ruhsal denge bozr*lu[u: sesler duyma veya gergekte var olmayan geyleri g6rne gibi
gergekle baplanu kaybr.

. Ciltte veyag}zlerde sanhk ve yorgun hissetrne. Bunlar hepatitin igareti olabilir.

. Idrara grkmada zorluk, $;mb ve kabank 96z kapaklan, agln derecede yorgun hissetne.
Bunlar bdbrek iltihabrmn igaretleri olabilir.

a

a

a

a

Mide bulantrsr ve kusma ile birlikte siirekli baq alssr ve bulamk gOrme dahil gOrtig

bozukluklan. Bunlar, Ozellikle ZORETAI.{IN terasiklinler olarak adlandrnlan
antibiyotikler ile birlikte ahndrErnda, selim intralvaniyal hipertansiyonun belirtileri
olabilir.
$iddetli kas kasrlmasr, halsizlilg sersemlik.
Kanh veya kansrz ishal, drgkrda ve drgkr b6lgesinde kanama, mide bulanfist ve kusma
ile birlikte giddetli kann alnsr. Bunlar mide durumunun ciddiyetini gOsterebilir ve

bazsn ZORETANIN tedavisi kesildikten sonra da devarn edebilir. Bu gikayeflennizi
hemen doktorunuza iletiniz. Doktorunuz gerekirse ZORETAIIIN tedavinizi
sonlandrracaktr.
Lenf bezleri gigebilir. Bu ciddi bir yan etkidir. Acil ubbi miidatrale gerekebilir.
itt< nanaUraa a ne kdtiilegebilir ancak belirtiler zzrmariaiyilegir.
Ciltte dzellikle yrizde iltihaplanma" qigme ve normale g6re koyulagma.
Agrn terleme veya kagrnma
Igr[a hassasiyette artna
Trnak k6ktinde bakteriyel enfeksiyonlar ve trnak de[ipiklikleri
$igme, akma, aktntr.
Ameliyat sonrasl yarada kalmlagma
Viicut krllannda artry
Geceleri dahaazgOrebilirsiniz; renk kOrlUEU ve renk gOriigiinde k6t[legme.
Iqr[a olan hassasiyet artabitir; fazla parlak gtineg rgr[rndan gilzleintn korumak igin
giineg g0dtlti takma ihtiyacr duyabilirsiniz.
Di[er gorme problemleri, bulamk g6rme, garprk gdrme, 96z iizerinde bulutlu fazsy
ftorneal bulan*Ift, katarakt)
Bogazda kuruluk, ses krsrkh[r.
Ozellikle asfimmrz varsa aniden g6[siin geritnesi, nefesin kesilmesi ve lunltr.
Duyma zorltrklan.
Agm susama; srk srk idrara grkma gereksinimi; kan testleri kan gekerinizde arug
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g6sterir. Bunlann hepsi geker hastah$run igareti olabilir.
. Romatizrna; kemik bozukluklan (biiytimede gecikme, agrn bUytime ve kemik

yopunlu[unda de[igiklikler); btiytiyen kemiklerin b0ytimesi durabilir.
. Yumugak dokularda kalsiyum birikintisi, yarah tendonlar, e[er hareketli egzersiz

yaplyorsail z karuruzda yiiksek seviyelerde kas bozulma tiriinleri.
. Genel olarak iyi hissetneme
. Kanda ytiksek seviyelerde iirik asit
. Bakteriyel enfeksiyonlar.
. Kan damarlanmn iltihaplanmasr (bazen gtiriik ve krmrzr lekeler ile)

Bilinmiyo r @ldeki veriler e gdre bu v erilerin s tHt$t bilinmemebe dir) : )
. Dry eti kanamasr ve iltihabr.
. Yemek borusu iltihabr ve tilseri
. Genelde kendili[inden gegen, el,ittzve ayakta dantele benzer kzankhk olugturan, agrn

duyarhhk durumu (eritema multiforme)
. Ciltte ve gilz gewesinde kan oturmasr, giglik ve krzankhkla seyreden iltihap (Stevens-

\-' Johnson sendromu)

'B:',,t:i:i;:Iil"l.iffi'ffi##il'#ffi :9Hffi1"ff*.'3ff,r$,HT,"",r*
veya Oltimle sonuglanabilir. Doktorunuz giddetli cilt reaksiyonlan bakmmdan sizi
yakrndan takip edecek ve gerekirse ZORETAI.IiN tedaviniz sonlandrracaktr.

'ms;;:ffi :.t:Tf,[1i;"',#'#,,H%il*5:iffi ffi::TJfS:lHS[*

itrh:f#*'l'#l',X#,Jrl?:f#':nizikottitestimemekieinZ,RErANN

E$er bu kullanma talimatmda balai gegmeyen herhangi bir yan etki ile kargtlagrsaruz
doldorumtza ve)/a eczacmtn bil gilendiriniz.

5. ZORETAIIIiN'in saklanmasr

ZOilETANN' i gocuHartn gdremeyece$i, erigemeyece$i yerlerde ve ambalajtnda saHayruz.

t/
25oc'nin altmdaki oda srcakh[rnda, kuru bir yerde ve rgrktan koruyarak saklaytruz.

Artan kapsiilleri ecz*,ctfiza teslim ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmrz.
AmbatojdaH son htllanma tarihinden sonra ZORETANN'| htllanmayma.

Ruhsat sahiDi.' Actavis ilaglan A.$.

, Giiltepe Mah. Polat Ig Merkezi 34394 Levent-$igli/Istanbul

Orefimyeri: SCA Lohnherstellungs AG (Swiss Caps)

CH- 9533 Kirchberg - Isvigre

Bu hilanma talirnafi ... / ... / ... tarihinde onaylanmtsttr.
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