
LASiX® tablet 40 mg 
Ag1zdan uygulamr 

KULLANMA TALiMATI 

• Etkin madde: Furosemid 40 mg 

*Farmakoloji Birimi'nce talep edilen 
dtizeltmeler mavi renkli 
*<;tkanlan ktstmlar tistii <;izili 
* CCDS 7 ve Orijinal SPC'ye gore 
yap1lan gtivenlilik gtincellemeleri 
kirmizi renkli olarak gosterilmi~tir. 

• Yardzmcz maddeler: Laktoz, talk, misH ni~astas1, prejelatine ni~asta, magnezyum stearat, 
aerosil 

:Bu ilac1 kullanmaya ba~lamadan once bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice 
'okuyunuz, ~iinkii sizin i~in onemli bilgiler i~ermektedir. 

j 

].
:.• Bu kullanma talimatznz saklayznzz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyar duyabilirsiniz. 

Eger ilave sorularmzz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacznzza dam~znzz. 
• Bu ilar ki~isel olarak size rerete edilmi~tir, ba~kalarma vermeyiniz. 
,• Bu ilacm kullammz szrasznda, doktora veya hastaneye gittiginizde bu ilacz kullandzgznlZI 
"doktorunuza soyleyiniz. 
1
• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. jzar hakkznda size onerilen dozun dz~znda yiiksek 
;veya dii§iik doz kullanmayznzz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 

1. usix nedir ve ne ir;in kullamlzr? 
2. IASiX'i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
3. usix naszl kullamlzr? 
4. Olasz yan etkiler nelerdir? 
5. IASiX'in saklanmasz 

Ba~hklan yer almaktadir. 

1. LASiX nedir ve ne i~in kullamhr? 

LASiX, furosemid etkin maddesini i<;:erir. Ag1zdan ahnacak tablet formundad1r. I tablet 
i<;:inde 40 mg furosemid bulunur. 12 tablet i<;:eren blister ambalajda kullamma sunulmu~tur. 
Piyasada aynca ampul formu da bulunmaktad1r. 

LASix idrar soktiiriicii (diiiretik) ad1 verilen bir ila<;: grubuna da!Iildir. Diiiretikler 
bobreklerden idrarm atJI!m hizim artHan ve aym zamanda su ve tuz kayb1 yapan ila<;:lardu. 
Viicutta bulunan a~m suyun atilmasma yardJmci olmak i<;:in veya yiiksek tansiyon tedavisinde 
kullamhr. LASix gii<;:lii bir idrar soktiiriiciidiir. 

Doktorunuz size LASix'i a~ag1daki nedenlerden biri veya birka<;:I dolaylSly!a re<;:etelemi~ 
olabilir: 
• Siiregelen kalp yetersizligine bagh olarak sol unum yetmezligi, odem, karacigerde biiyiime 

ile belirgin hastahgm1z ile bagmtii1 fazla SIVImn atilmamasi nedeniyle viicutta a~m 
miktarda SIVI tutulmasi durumu 

• Siiregelen bobrek yetersizligi ile bagmt11I fazla sivmm atJ!mamasi nedeniyle viicutta a~m 
miktarda SIVI tutulmas1 durumu 

• Hamilelik ve yamklara bagh olan dahil, akut bobrek yetersizliginde sivi atihmmm devam 
ettirilmesi 
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• Bobreklerdeki bulgu ve belirtiler ile bagmtJII fazla sJvJmn atJ!mamasJ nedeniyle vi.icutta 
a~m miktarda SIVI tutuJmaSJ durumu (eger idrar SOkti.iri.ici.i tedavi gerekiyorsa) 

• Karaciger hastahg1 ile bagmtJII fazla s1vmm atJ!mamasJ nedeniyle vi.icutta a~m miktarda 
SIVI tutulmas1 durumu (eger aldosteron antagonistleri ile tedavinin desteklenmesi 
gerekiyorsa) 

• Yi.iksek tansiyon 
• Yi.iksek tansiyonun sebep oldugu kriz durumu (destek:leyici onlem olarak) 
• Vi.icuttan idrar atJI!mmm zorlanmasmm gerektigi durumlarda (orne gin zehirlenmelerde) 

destek olarak 

2. LASiX'i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

LASiX'i a~ag1daki durumlarda KULLANMA YINIZ: 
• ilacm i~;erdigi etkin madde olan furosemide veya ilacm i~;erdigi diger maddelerden birine 
kar~1 alerjiniz varsa 
• Si.ilfonamid grubu antibiyotiklere ve ~eker hastalJgJ tedavisinde kullamlan si.ilfonili.ire 
grubu ila~;lara kar~1 alerjiniz varsa 
• A~m SIVI kaybettiyseniz (kusma, ishal veya a~m terleme yoluyla) 
• Vi.icut SIVJlarmJzm (kan dahil) hacminde a~m azalmaya yo! a~;an bir bozuklugunuz varsa 
• Vi.icutta idrar i.iretilememesine yo! a~;an bobrek yetersizliginiz varsa ve bu durum LASix 
kullamlmasma cevap vermiyorsa 
• Kan1mzdaki potasyum di.izeyi a~m derecede azalmJ~sa 
• Kan1mzdaki sodyum di.izeyi a~m derecede azalmJ~sa 
• Karacigerinizdeki agu bir hastal1k nedeniyle geli~en beyin i~levleri bozukluguna bagh 
olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya l(ikrm~sa 
• Bebeginizi emziriyorsan1z 

LASiX'i a~ag1daki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ: 
• idrar l(ikl~Jmzda k1smi tJkanma yaratan mesane bo~almasmda bozukluk, prostat bi.iyi.imesi, 
idrar yollarmda daralma gibi bozukluklar1mz varsa (LASix ile yap1lan tedavinin ozellikle 
ba~langll( evresinde, doktorunuz idrar l(lkl~mdan emin olmak ic;in sizi dikkatle takip etmek 
isteyebilir). 

Doktorunuz a~ag1daki durumlarda sizi yakmdan di.izenli olarak takip etmek isteyecektir. 
• Di.i~i.ik tansiyon 
• Di.i~i.ik tansiyonun risk te~kil ettigi hastahklar: Kalp damarlannda ya da beyni besleyen 
kan damarlannda belirgin daralma veya tikamkhk 
• Belirti gostermeyen veya belirgin ~eker hastalJgJ 
• Gut (darnla) hastahg1 
• ~iddetli karaciger hastalJgJyla bagmtJII bObrek i~levlerinizde yetersizlik durumu 
(Hepatorenal sendrom) 
• Kammzdaki protein di.izeyinin di.i~mesine yo! ac;an bir bozuklugunuz varsa (ornegin, 
nefrotik sendrom ad1 verilen ciddi bir bobrek rahats1zhgmda bu durum gori.ilebilir; doktorunuz 
kullamlacak ilac; dozunu dikkatle ayarlayacaktlr) 
• Erken dogan bebeklerde kullanJ!masJ gerekiyorsa (Bobreklerde ta~ olu~mas1 veya 
kire~;lenme odak:larmm geli~mesi riskine kar~1, doktorunuz bobrek i~levlerini yakmdan takip 
etmek isteyecektir ve ultrasonografi uygulayacaktir). 

LASix tedavisi boyunca doktoruz kammzdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve 
kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri geli~me riskiniz 
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yiiksekse veya kusma, ishal veya a~m terlemeye bagh olarak onemli seviyede SIVJ kayb1 
durumunda mutlaka izleme yapilmas1 gerekmektedir. 

Risperidon (psikiyatrik baz1 hastal1klann ve bunamanm tedavisinde kullamhr) ile birlikte 
kullamm: 
Bunamas1 olan hastalarda risperidon ile LASix'in birlikte kullamm1 oliim gibi ciddi yan 
etkiler ile sonw;lanabilmektedir. DolaylSly!a doktorunuz risperidon ile LASix'in birlikte 
kullamlmasl gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanumn saglayacag1 
yararm, olu~turabilecegi zarara oranma gore tedavi ~eklinizi belirleyecektir. 

Bu uyanlar ge<;:mi~teki herhangi bir donemde dahi olsa sizin i<;:in ge<;:erliyse, liitfen 
doktorunuza dam~m. 

LASiX'in yiyecek ve i~ecek ile kullamlmasJ 
Besinler LASix'in emilimini etkileyebilir. Tabletleri a<; karmna yeterli miktarda SIVI ile (I 
bardak su ile) doktorunuzun onerdigi miktarda, <;:ignemeden yutunuz. 

Hamilelik 

ilacz kullanmadan once doktorunuza veya eczacznzza dam~znzz. 
ZorlayJCI tibbi nedenler olmadJgJ takdirde, hamilelik masmda LASix'i kullanmamamz 
gerekir. Bu yiizden tedaviye ba~lanmadan once hamilelik durumu degerlendirilmelidir. 
Tedavi masmda hamile kahrsamz, doktorunuz ilac1 kesip, ba~ka gruptan bir ila<;:la tedaviye 
ba~layabilir veya bebeginizin rahim i<;:indeki geli~imini yakmdan takip ederek tedaviyi 
stirdtirebilir. 
Tedaviniz szrasznda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza dam~znzz. 

Emzirme 

ilacz kullanmadan once doktorunuza veya eczacznzza dam~znzz. 
Furosemid anne stittine ge<;:mektedir, bu nedenle emzirme suasmda LASix'i kullanmamamz 
gerekir. LASix ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebegi anne stittine ge<;:en ila<;:tan korumak 
i<;:in, stit vermeyi b1rakmamz gerekir. 

Ara~ ve makine kullamnu 

LASix, kan basmcmda belirgin bir dti~ti~, konsantrasyon gti<;:liigti yapabilir ve tepki verme 
yetenegi bozulabilir. DolaylSlyla ara<;: ve makine kullamrken dikkatli olunmahdu. 

LASiX'in i~eriginde bulunan baz1 maddeler hakkmda onemli bilgiler 

Eger daha onceden doktorunuz tarafmdan baz1 ~ekerlere kar~1 intoleransm1z (duyarhhgm1z) 
oldugu soylenmi~se bu tJbbi tirtinti almadan once doktorunuzla temasa ge<;:iniz. 

Diger ila~lar ile birlikte kullamnu 

Birlikte kullamlmasJ onerilmeyen ila<;:lar: 
Sakinle~tirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat 

Aminoglikozidler ve diger ototoksik ila<;:lar (i~itme tizerinde zararh etkisi olan ila<;:lar) 
Birlikte kullanum masmda onlem ahnmas1 gereken ila<;:lar 

Sisplatin (kanser tedavisinde kullan1hr) 
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Lityum (psikiyatrik hastahklann tedavisinde kullamhr) 
ACE inhibiti:irleri veya anjiyotensin II reseptor antagonisti (kalp-damar hastalJk:larJ 

tedavisinde kullamhr) 
Risperidon (psikiyatrik hastal1klar ve bunama tedavisinde kullanilu) 

Birlikte kullanum suasmda dikkatli olunmas1 gereken ilac;:lar 
- Aspirin dahil non steroidal antiinflamatuvar ilac;:lar (agn kesici ve iltihap giderici) 
- Fenitoin (sara hastahgmm tedavisinde kullanJ!u) 

Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyan kokii (mide-barsak hastahklarmda kullamhr) 
- Digitalis preparatlan (kalp-damar hastalJk:larJ tedavisinde kullamhr) 

Probenesid (gut-damla- hastahgmda kullamhr) 
- Metotreksat (kanser tedavisinde kullamhr) 

~eker hastahg1 tedavisinde kullamlan ilac;:lar 
- Epinefrin, norepinefrin (kan basmc1m art1rma ozellikleri sebebiyle) 

Kiirar-tipi kas gev~eticiler 
- Teofilin (solunum ile ilgili hastahklann tedavisinde kullamhr) 
- Baz1 sefalosporinler 

Siklosporin A (organ nakilleri masmda kullan!lu) 
Rontgen tetkiklerinde organlarm goriiniirliigiinii arttlrmak ic;:in kullanJ!an kontrast 

maddeler: 

Eger rer,;eteli ya da rer,;etesiz herhangi bir ilacz ~u anda kullanzyorsanzz veya son zamanlarda 
· kullandznzz ise, liitfen doktorunuza veya eczacmzza bunlar hakkznda bilgi veriniz. 

3. LASiX nasd kullamhr? 

Uygun kullamm ve doz/ uygulama s1khgi i'<in talimatlar: 
Tedavi dozu ve siiresi hastalJgmiza bagh olarak degi~ecektir. Doktorunuz sizin ic;:in uygun 
dozu ve tedaviyi belirleyecektir. 

Uygulama yolu ve metodu: 
Ag1zdan uygulamr. Tabletleri ac;: kamma alm1z. Bir bardak su ile doktorunuzun onerdigi 
miktarda, c;:ignemeden yutunuz. 

Degi~ik ya~ gruplan: 
<;ocuklarda kullammi: 
<;:ocuklarda, oral uygulama ic;:in onerilen giinliik en yiiksek furosemid dozu 40 mg' a kadar 2 
mglkg viicut aguhg1du. Doktorunuz c;:ocugunuzun ya~1, viicut ag1rhgi ve hastal1gma bagh 
olarak ilacm dozunu ve uygulama ~eklini belirleyecektir. 

Y a~hlarda kullamm: 
Y a~h hastalarda ve gene! durumu bozuk hastalarda doktorunuz bobrek ve karaciger 
fonksiyonlarmdaki olas1 bozulmalari goz oniinde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktlr. 

Ozel kullamm durumlan: 
Karaciger!bobrek yetmezligi: 
Doktorunuz hastaligmiza ve bobrek/ karaciger problen!lerinizin ciddiyetine bagh olarak 
ilacimzm dozunu belirleyecektir. 
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Diger: 
Kalp yetmezligi, ~iddetli tansi yon ytiksekligiJ!iz var ise doktorunuz bu gibi durumlan dikkate 
alarak sizde kullamlacak dozu dikkatle tespit edecektir. 

Eger LASiX'in etkisinin rok gurlu veya zayzf olduguna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz 
veya eczacmzz ile konu~unuz. 

Kullanmamz gerekenden daha fazla LASiX kulland1ysamz: 

LASix'den kullanmamz gerekenden fazlaszm kullanmz$sanzz, bir doktor veya eczacz ile 
konu~unuz. 

LASiX'i kullanmayi unutursamz: 
Bir dozu atlarsamz ve sonraki dozun saati c;ok yakm degilse, hattrlar hatulamaz unuttugunuz 
dozu ahmz. 

Unutulan dozlarz dengelemek irin bir sonraki dozu rift doz almaymzz. 

LASiX ile tedavi sonlandmldigmdaki olu~abilecek etkiler: 
LASix tedavisini doktorunuzun onayt olmadan btrakusamz, tansiyonunuz yeniden 
ytikselebilir veya vticudunuzda yeniden a~m SIVI tutulumu ortaya c;tkabilir. 

4. Olas1 yan etkiler nelerdir? 
Tum ilarlar gibi, LASiX'in ireriginde bulunan maddelere duyarlz alan ki#lerde yan etkiler 
olabilir. 

A~agtdakilerden biri olursa, LASiX'i kullanmayi durdurunuz ve DERHAL 
doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil biillimline ba~vurunuz: 
• Ka~mtl, kurde~en, diger doktinttiler, ic;i stvi dolu kabarctklar, genelde kendiliginden gec;en, 
el, ytiz ve ayakta dantele benzer k:tzartkhk olu~turan, a~m duyarhhk durumu, 
• Genellikle kollar ve bacaklarda deride ic;i su dolu kabarctklar-btiller-ile seyreden bir deri 
hastahgt, 
• Pul pul doktilme ile seyreden iltihaph bir ttir deri hastaltgi (eksfolyatif dermatit), 
• igne ba~I ~eklinde ktrmiZl morarmalar (purpura), 1~1ga duyarhhk 
• Ani a~m duyarhhk reaksiyonu 
• Ciltte ve goz c;evresinde kan oturmas1, ~i~lik ve k:tzartkltkla seyreden iltihap (Stevens 
Johnson Sendromu) 
• Deride ic;i SIVI dolu kabarctklarla seyreden ciddi bir hastaltk (toksik epidermal nekroliz) 
• Kan pthttst (bacaklarda agn, ~i~lik veya hassasiyet olmas1) 

Bunlarm hepsi c;ok ciddi yan etkilerdir. Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, LASix'e 
kar~1 ciddi alerjiniz var demektir. 
Acil tlbbi mtidahaleye veya hastaneye yatmlmamza gerek olabilir. 

Bildirilen diger yan etldler a~agtda listelenmi~tir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddile~irse 
veya bu kullanma talimatmda a~ag1da yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, 
doktorunuza veya eczacmtza soyleyiniz. 

Y an etkiler a~agtdaki kategorilerde gosterildigi ~ekilde tammlanmt~tu: 
<;ok yaygm: 10 hastanm en az 1'inde gortilebilir. 
Yaygm: 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla gortilebilir. 
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Yaygm olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla giiriilebilir. 
Seyrek: 1.000 hastamn birinden az, fakat I 0000 hastamn birinden fazla giiriilebilir. 
<;ok seyrek: 10.000 hastamn birinden az giiriilebilir. 
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 

<;:ok yaygm 
• Kandaki kimyasallarm konsantrasyonlarmda degi~iklik ( elektrolit bozukluklan) 
• Ozellikle ya~hlarda kan hacminde azalma (hipovolemi) ve viicuttan su kaybt 

( dehidratasyon) 
• Kanda kreatinin miktarmda ve trigliserid adh kan yaglannda artl~ 
• Kan basmct dii~iik:liigii ( oturur ya da yatar pozisyondan ayaga kalkarken giiriilen 

kan basmct dii~iikliigii dahil) 

Yaygm 
• Hemokonsantrasyon (kan stvtsmm azalmasma bagh olarak kamn 

konsantrasyonunda artma) 
• Kanda sodyum, klor, potasyum degerlerinin dii~mesi, kanda kolesterol ve iirik asit 

degerlerinin yiikselmesi, 
• Gut ataklart (eklemlerde iltihap ve agnya neden olan iirik asit art1~1 ile karakterize 

hastahk) 
• Karaciger yetmezligi olan hastalarda hepatik ensefalopati (karaciger yetmezligine 

bagh olarak beyin fonksiyonlarmda bozulma) 
• idrar miktarmda art1~ 

Y aygm olmayan 
• Kandaki trombosit saytsmda azalma ( olagan d1~1 kanama veya morarmalar) 
• ~eker hastalannda dikkat edilmesi gereken ~ekere kar~1 duyarhhkta azalma 
• Kandaki protein miktarmda anormal dii~ii~ olan hastalarda, iizellik:le biibreklerinde 

ciddi hasar olanlarda i~itme bozukluklart ve hazen geri diinii~iimsiiz sagtrhk 
• Bulantl 
• Ka~mtl, diikiintii 

Seyrek 
• Beyaz kan hiicrelerinin saytsmda azalma (liikopeni) 
• Kanda eozinofil (bir tiir alerji hiicresi) saytsmda artl~ 
• Uyu~ma 
• Kulak ~_;mlamast 
• Kan damart iltihabt (vaskiilit) 
• Kusma, ishal 
• Biibrek iltihabt 
• Ate~ 

<;:ok seyrek 
• Agraniilositoz (beyaz kan hiicrelerinin saytsmda azalma), aplastik anemi (kan 

hiicrelerinin saytsmda ciddi azalma), bir tiir kanstzhk (hemolitik anemi) 
• Akut pankreas iltihabmm belirtisi olabilen ~iddetli kann veya sut agns1 
• Karaciger i~_;i bir nedene bagh olarak safra ala~mm yava~lamas1 veya durmast, 

karaciger enzimlerinde art1~ 

Bilinmiyor: 
• Kanda kalsi yum, magnezyum diizeyinde azalma iire art1~1, metabolik alkaloz 

nedeniyle agtz kurulugu, gii<;siizliik, yorgunluk, huzursuzluk, niibetler, kas zayJfhgJ 
veya kramplan, dii~iik kan basmc1, h1zh veya diizensiz kalp aU~I 

• Uzun siireli kullantmda Pseudo-Barter Sendromu (kusma, idrar yapamama ve ~uur 
bulamkhg1 ile kendini giisterir) 

• ldrarda sodyum ve kloriir artt~J, idrar yapamama 
• Erken dogan bebeklerde, stk:ltk:la geri diinii~siiz biibrek hasarma yo! a~_;an, 

biibrek:ler kalsiyum tuzlarmm birikmesi, biibrek ta~J olu~umu 

6 



• Erken dogan bebeklerde ya~amm ilk haftas1 i<;inde uygulanmas1 halinde bir tiir 
kalp-damar hastahg1 olan "patent ductus arteriosus"un (kalpten <;Jkan ik:i biiyiik 
atardamann arasmdaki a<;1khgm dogumdan sonra kapanmay1p a<;Jk kalmas1 
durumu) devam etme riskinde art1~ 

• Enjeksiyon yerinde agn 

• i'.t~agulal<ilenlen herhangi birini farl< edersenilll, hemen deliteFHHHilla bildiriniill 
¥eya sillle en yalnn haslanenin aeil biiliimiine ba~YHFHHHill: 

• Tromllosit ve akyllvar Sa)'ISJHSa azalma HeseHiyle sekiiHtii, ate~. terleme, kilo 
kayill; aHemi (kaHS!illhk) HeSeHiyJe yorgllHlllk, Hefes sarhg1, oJagaHSI~l kaHama 
veya morarma 

• KaHsa eoilliHofil (air tiir alerji iliieresi) say!SIHSa art1~ 
• HeffiekeRsastrasyea (KaH SIYISIRIH analmastea aagh olarak kaHm 

koHsaHtrasyoHilHsa artma) 
• Aglr air karaeiger ilastaligl olaH karaeiger eHseffi!Ojlatisi HeseHiyle geli~eH llHiltlcaHhk, 

a0l3etler, rek J:taliatle ani Elegi~imler ve *ema 
• Bobrek yetersizligi 
• KaHsal8 j3rOteiH miktarmsa aHOfffial sii~ii~ olaH ilastalarsa, ezellikle aearekleriHse 

eissi ilasar olaHlarsa i~itme aozllklllklarl ve kulak <;mlamasJ 
• Karaeiger i~i air HeseHe aagli olarak safra aki~mm yava~lamas1 veya Sllrmas! 
• Alrnt jlaHkreas iltiilabm!H aelirtisi olabileH ~iasetli karm veya s1rt agns1 
• Sll at1limmsa art1~ 
• Ozellikle jlOtaS)'Ilffi, kalsiyllm, magHeZ)'Ilffi atilimlHSa art1~, metaaolik alkaloz HeseHiyle 
ag1z kllrnlllgll, gii~siizliik, yorgllHlllk, HllZilFSilzlllk, Heaetler, kas za)qfl1g1 veya kraffijllar!, 
sii~iik kaH aaS!Hel, H!Zli yeya siizeHsiz kaljl at!~! 
• Gilt ataklan (Eklemlerse iltiilaf! ve agnya HeseH olaH iirik asit art1~1 ile karakterize 
ilastaltk) 
• KaH samarlan iltiilabi, kaljl Ye samarlarsa kaH jl!Htlla~mas! 
• ErlceH sogaH aeaeklerse, Slklikla geri SSHii~siiz aearek ilasarma yo! a~aH, aearelcler 

kalsi)'llm tllzlar!HIH airikmesi, Marek ta~1 olll~llffill 
• ErlceH sogaH aeaeklerse ya~amm ilk ilaftasl i~iHSe llyglllaHmas! ilaliHse air tiir kaljl samar 

ilastalig1 olaH "jlateHt SlletllS arterioslls"llH (kaljlteH ~tkaH iki aiiyiik atarsamartH 
arasmsa!G a~ikligiH sogllmEiaH SOHra kajlaHmaytjl a~1k ka!mas1 Sllfllffill) sevam etme 
riskia6e aft1~ 

BllHlarm ilejlsi eissi yaH etlcilersir. Aeil tlaai miisailale gerekeailir. 

A~ag1daldlerden herhangi birini farl< edersenilll, del<taFHHHilla siiyleyiniill: 

• U)'ll~ma 
• Ate~, 
• BlllaHtl, kllsma, isilal 
• israr yajlamama 
• Kas i~ine llyglllamay! takiaen alc1tma aelgesiHEie agn 
• Otllfllf ya sa yatar jlOZisyoHSaH ayaga kalkarkeH geriilen kaH aasJHel sii~iikliigii 
• ~eker ilastalariHSa silclcat esilmesi gerekeH ~ekere kar~1 8\lyarlilikta azalma 
• Kelesterel ¥e trigliseriEl semFH: ElHzeyleriaEle art1~ 
• DekiiHtii, serise kizariiechk '>'e SO)'Illma, seriseki kiFHHZI ve mor lekelerin artmas1, 

ka~JHffia, yaHma aeJirtiJeri ile Oftaya ~1kan nasir geriileH air seri fiastahg1 
• ilaea aagli air ~e~it seri sekiiHtiisii (all yaH etkiye aagli olaralc kaHsa alllllHaH eozinofil 

ElenileH hiiere say1sJHsa azalma geriilebilir) 

Eger bu kullanma talimatmda bahsi get;meyen herhangi bir yan etki ile kar~zla~zrsanzz 

doktorunuzu veya eczacm!Zl bilgilendiriniz. 
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5. LASiX'in saklanmasJ 

LASiX'i rocuklarm goremeyecegi, eri~emeyecegi yerlerde ve ambalajmda saklaymzz. 
30°C'nin altmdaki oda sJcakhgmda ve orijinal ambalajmda saklaymiz. I~1ktan koruyunuz. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz. 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LASix'i kullanmayznzz. 

Ruhsat sahibi: Sanofi aventis ila«lan Ltd. ~ti. No: 193 Levent-istanbul. 

Uretim yeri: Zentiva Saghk Oriinleri San. ve Tic. A.~. Liileburgaz- Klrklareli 

Bu kullanma talimatz ........ .... (GG/AA/YYYY) tarihinde onaylanmz~tzr. 
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