
KULLAIIMA TALIMATI

TioRELAxo 4 mg tablet
Afizdan ahnrr.

. Ethin madde: Her tablette 4 mg tiyokolgikosid bulunur.
o Yardrmu maddelcr: Laktoz monohidrat, mikrokristalin seliiloz, prejelatinize niqasta,

kopovidon, kolloidal silika ve magnez)'um stearat.

Bu Kullanma Talimahnda:

I. TiOREL,IP nedir ve ne igin kullan r?
2. ThORELAY@ \ kullanmadan iince dikkat editmesi gerekenler
3. TiORELAX@ nasrl kullanfur?
1. Olas van elkiler nelerdir?
s. rioirtnx@rn soklanmast

Baghklan yer almaktadtr.

1. TiORELAX6 nedir ve ne igin kullanrhr?
o TioRELAXo, kas gevgetici olarak etki gdsterir.
. TiORELAXo, ka.ton kutuda, 20 tabletten olugan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler,
san renkli, luvarlak, bir yiiziinde "4" yazir, diler yiizii Qentikli, bikonveks tabletler
geklindedir.
. TiORELAXU, uE rl, kas spazmlan (kasrtmalan) ile iligkili semptomlann (hastahk

belirtilerinin) tedavisinde kullamlrr.

2. TiORELAXo'r kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
TiORELAXo'r agalrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
o EEer tiyokolgikoside veya TioRELAXo'rn herhangi bir bileqenine karqr aqm

duyarhysamz,
o Kas veya kaslann g6rev yapamamasr (kasrlamamasr) durumu varsa,
. Kanama problemleriniz varsa ve/veya antikoagiilan kullanryor iseniz,
o Gebelik ve emzirme ddneminde iseniz.

Aync4 tiyokolgikosidin gocuklarda kullammr dnerilmemekledir.

Bu ilacr kullanmaya baglanadan 6nce bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, gtnkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimatmr saHayrruz. Daha sonra tebar okumaya ihtiyaE duyabilirsiniz.
c EEer ilave sorulanruz olursa, ltitfen dohorunuza veya eczaanrza danrytruz.
. Bu ilaQ ki$isel olarak sizin igin reqete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
o Bu ilaan kullarumt strastnda, dohora veya hastaneye gitti$inizde dohorunuza bu ilact

kul I andgmta s dy I ey i niz.

o Bu talimatta yaz anlara qynen utanuz. iloE hakhnda size dnerilen dozun dtsmda yiiksek
doz



TioRELAxo'r agagdaki durumlarda DiKKATLi KULLAI\ilNIZ
o Sara hastasr iseniz veya sara ndbeti riskiniz vars4
o ilacrn kullammr srrasrnda ishal gdriiliir ise.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doltorunuza damgmrz.

TiORELAXt'rn yiyecek ve igecek ile kullan masr
TIORELAx@'rn yiyecek ve igecekler ile etkileqimi yokor.

Hamilelik
ilaa htllanmadan 6nce dohorunuza veya eczaaruza danrsrnrz.

Hamile iseniz bu ilacr kullanmayrruz.
Tedaviniz strasmda hamile oldu[unuzu farkderseniz hemen dohorunuzo veya eczactnrza
daruSmrz.

Emzirme
ilaa htllanmadan 6nce doktorunuza veya eczactntzo daruStnrz.

E$er emziriyorsaruz bu ilacr kullanmayrmz.

Arag ve makine kullanrmr
Klinik gahgmalara gdre, tiyokolgikosidin ruhsal aktiviteye balh motor etkiler ile ilgili
(psikomotor) performans iDerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama sersemleme vakalan
bildirilmigtir. Bu nedenle arag ve makine kullammrnda dikkatli olunuz.

TiORELAXo'rn igeri$nde bulunan bazr yardmcr maddeler haklonda dnemti bitgiler
TIORELAX', laktoz igermektedir. E[er daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere

kargr dayamksrzhlrruzrn oldulu sdylenmigse, bu trbbi iiriini.i almadan 6nce doktorunuzla
temasa geginiz.

Diler ilaglar ile birlikte kullanmr
. TiORELAXo'rn kas-iskelet sistemi iizerinde kas gevgetici etki g<isteren diler ilaglarla

birlikte ahnmasr, birbirlerinin etkisini artrrabileceklerinden dolayr 6nerilmemektedir. Aynr
sebepten 6tiirii, diiz kaslar iizerine etkili olan bir diler ilagla birlikte kullamlmasr
durumunda istenmeyen etkilerin gdriilme srkhlrmn artmasr ihtimaline kargr dikkatli
olunmahdrr.

o Karun prhtrlagmasrru geciktiren veya Onleyen (antikoag0lan) ilag kullamyorsamz
TIORELAXS' r kullanmayrruz.

Bu uyanmn belirli bir siire 6nce kullanrlmrg veya gelecekte bir zaman kullamlacak iiriinlere
de uygulanabilecelini liitfen not ediniz.

Eler regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilacr Su anda kullantyorsantz veya son zamanlarda
kullandnu ise liitfen doldorunuza veya eczacrruza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. TioRELAxo nas kullan rr?
. Uygiun kullanrm ve dozluygulama srkh$ igin talimatlar: Yetigkinlerde olalan doz,
gilnde 2 defa 2 tablettir (giiLnde toplam 16 mg tiyokolgikosid).
Onerilen tedavi siiresi 5-7 giindiir. Doktorunuz TIORELAXI ile tedavinizin ne kadar
siirecelini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz giinkti istenen sonucu alamazsrnrz.



. Uygulana yolu ve metodu: TIORELAXo sadece alrzdan kullanrm igindir. Tabletleri
gignemeyiniz.
Tabletleri yeterli miktarda su ile (6me!in, bir bardak su ile) tok kamrna ahmz.
r Deliqik ya9 gruplarr

Qocut Uiaa t ,rllanrmr: Qocuklarda TiOI{ELAxo kullanrmr 6nerilmemektedir.
Yaqhlarda kullanrmr: TiORELaXo'rn yagh hastalardaki giivenilirlik ve etkinliEi

incelenmemigtir.
. Ozel kullanlm durumlarr

Biibrek/Karaciper yetmezlili: TiORELAXo'rn bdbrek/karacifier yetmezlili olan
hastalardaki giivenilirlik ve etkinlili incelenmemigtir.

ilacrmzr zamamnda almayl unutmaylruz.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlan takip ediniz.

EEer T\ORELAf 'm etkisinin qok gilCtii ya do zayf olduguna dair bir izleniminiz varsa
dohorunuzla veya eczaaruz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla TiORELAXo kullandrysanrz
Tionftqf Un kullanmanrz gerekenden fazlasmt kullanmtssantz bir doldor veya eczact ile
konusunuz.

TiORELAXo'r kullanmayr unutursanz
Unutulan dozlart dengelemek iqin gift doz almaytruz.

TIORELAXo ile tedavi sonlandrnldr[rnda olugabilecek etkiler
Bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi, TiORELAXo'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan
etkiler olabilir.

Aga[rdakilerden biri olursa TiORELAXo'r kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz
o Eller, ayaklar, bilekler, yiiz, dudaklann gigmesi ya da apnn veya bolazrn )'utmayr veya

nefes almayr zorlagtrracak gekilde gigmelerinde,

r Ka$rnfi, deri ve mukoza iizerindeki giqmeler (anjiyondrotik 6dem),
o Baygrnhk (v azovagal senkop),
o Deri ddki.intiileri.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TiORELAX@'a kargr ciddi alerjiniz var demektir.
Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmanrza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdriiliir.

Aga[rdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakm hastanenin acil bdliimiine baqvurunuz
o Sersemlik, uluklama hali,
o Ka$rntl,
o Deri dttktintiileri,

J



o Tansiyon di.itiikliigii, gegici olarak bilingte bulamklk, tagkrnhk hali.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler gok seyrek gdriiliir.

Aqa$dakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza sdyleyiniz
o Mide aEnsr,
o ishal,
o Bulantr,
o Kusma.

Bunlar TIORELAX@'rn hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltrldr[rnda veya tedavi kesildilinde kaybolur.

E[er bu kullanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile l<arq asrsanrz
doldorunuzu veya eczacmtzt bilgilendiriniz.

5. TiORELAx@'rn saklanmasr
fiOruUP i EocuHann gdremeyece[i, erisemeyece[i yerlerde ve ambalajmda saHaymrz.

25 'C'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.
Kutu i)zerinde yazfu olan son kullanma tarihinden sonra TiORELrqf 't kullanmaytruz.

Ruhsat Sahibi: Santa Farma ilag San. A.$.
Okmeydam, Borugigeli Sokak, No: 1634382 $i9li-iSTANBUL
Tel: (+90 212)220 64 00
Fax: (+90 212)222 57 59

Oretim Yeri: Santa Farma ilag Sanayii A.$.
Sofalrgegme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapr-iSTANBUL
Tel: (+90 212) 534 79 00
Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma taliman .../.../... tarihinde onoylanmrytrr.

4


