
NETFEN 200 mg SR kapsfl

Afzdan allnlr.

. Etkin madde: Her bir tzatrlmrg sahmh (SR) kapsiil 200 mg flurbiprofen igermektedir.

t Yardrmct maddeler: Pellet igerili olarak; $eker ktireleri, Sukroz, Hidroksi Propil Metil

Seliiloz (HPMC E5), Etil Seli.iloz N-50, Silica Kolloidal Anhidr (Aerosil), Macrogol 6000.

Kapsiil igerili olarak; Jelatin, Ponceau 4R (E124), Kinolin sansr (E104) ve Titantum

dioksit (E171) igerir.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAIIMA TALiMATINI dikkattice

okuyunuz, giinkfi sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimatmt saHaytruz. Daha sonro telvar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.

. EEer ilove sorulanruz olursa, liitfen dolaorunuza veya eczaaruza daruSmrz.

. Bu ilaQ ksisel olarak sizin iqin reQete edilmistir, baskolarma vermeyiniz.

.Bu ilaan kullantmr srrasmda doldora veya hastaneye gittifiinizde doktorunuza bu ilact

kull andgrnra s 6yl e y i niz.

. Bu talimatta yaz anlara oynen utunuz. ilag hakhnda size Anerilen dozun dqtnda y ksek

veya diiSiik doz kullanmayrruz.

Bu Kullanma Talimahnda:

1. NETFEN SR nedir ve ne igin kullaruhr?

2. NETFEN SR\ kallanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

3. NETFEN SR nas kullan r?
1. Olau yan etkiler nelerdir?

5. NETFEN SR\n saklanmasr

Baqhklan yer almaktadtr.

I.NETFEN SR nedir ve ne igin kullanrhr?

Bir NETFEN 200 mg SR kapsii,l gSvde geffaf san, kapak opak san renkli kapsiil iginde beyaz

kiireler geklindedir.

16, 20 ve 30 SR Kapsiil, PVC/PVDC/Aliiminyum Folyo ambalaj ve karton kutuda kullanma

talimatr ile beraber ambalajlanmrgtrr.
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NETFEN SR gegitli agnlan ortadan kaldrrmak ya da hafifletmek amacr ile kullamlan steroid

olmayan antiinflamatuvar ilaglar (NSAI) olarak bilinen gnrpta yer alrr.

NETFEN SR, osteoartrit (kireglenme), romatoid artrit (eklemlerde aEn ve gekil bozuklulu)

ve ankilozan spondilit (srrt eklemlerinde sertlegme ile seyreden alrrh ilerleyici romatizna)

belirti ve bulgulanmn tedavisi ile akut (ani geliqen) gut (damla) hastahlr, akut kas iskelet

sistemi a$rlan, ameliyat sonrasr alnlan ve adet sancrlannrn tedavisinde kullamlrr.

2. NETFEN SR'r kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

NETFEN SR'r agalrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp-Damar Sistemi Riski

NSAI veya aSn kesici ilaglar dli.imciil olabilen inme, kalp krizi ve kalp-damar sistemiyle ilgili

trombotik olay riskinin artmasma neden olabilirler. Bu risk kullamm siiresiyle artabilir. Kalp-

damar hastahfr veya kalp- damar hastah[r riski olan kigiler daha yiiksek risk altrnda olabilir.

NETFEN koroner arter by-pass greft ameliyatr hazrrhlrnda aEn tedavisi iqin

kullanrlmamahdrr.

Mide Barsak Sistemi Riski

NSAi ilaqlar (steroid yaprda olmayan a[n kesici ve iltihap giderici ilaqlar), mide veya barsak

sisteminde delinme, iilserasyon ve kanama gibi 6liimciil olabilen ciddi mide barsak sistemi

yan etki riskinin artrnaslna neden olabilir. Bu yan etkiler tedavi srrasrnda heftangi bir

zamanda ve uyancl semptomlar olmadan olugabilir. Yaqh hastalarda ciddi mide barsak olay

riski daha yiiksektir.

E!er;

o NETFEN SR'rn igerigindeki herhangi bir maddeye kargr a,9rn duyarhh[rruz varsa"

. Aspirin veya bagka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilag kullammr sonrastnda

astrm, kurdegen veya baSka bir alerjik tipte reaksiyon yagadrysamz,

o Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen 6nce ve sonra afnruz olurs4

o Apr karaciger yetmezliginiz varsq

o AErr bdbrek yetmezliliniz varsa.

o $iddetli kalp yetmezli[iniz varsa,

o Aktif veya daha iinceden geqirmig oldulunuz peptik tilser hastaltptruz varsa"

o Hamilelilin geg ewesinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayrmz.
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IYETFEN SR'r aqalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANII\IZ 
i r

Eger;

o Bilinen kalp ve kan damarlan ile ilgili (kardiyovaskiiler) bir rahatsrzhpmrz varsa.

B<iyle bir durumda, doktorunuz en diigiik etkili dozu kullanacaktrr. Daha 6nce

kardiyovaskiiler belirtiler yagamaml$ olsanrz bile doktorunuz ve siz bu tiir olaylann

ortaya glkmasma kargr dikkatli olmahstntz, doktorunuz biiyle bir durumda ne

yapmanz gerektili hakkrnda size bilgi verecektir,

o Kan basrncrmz yiiksek (hipertansiyon) ise. NETFEN SR tedavisinin baglatrlmasr

srrasrnda ve tedavi seyri boyunca kan basrncrmzt doktorunuz yakrndan takip edecektir,

r Srvr tutulmasr veya 6dem olurs4

. Onceden mevcut kalp yetersizlipine ba[h olarak solunum yetmezligi, iidem,

karacilerde biiyiime ile belirgin hastahlrmz vars4

. iltihap, kanam4 midede yara ve midede, ince barsakta veya kahn barsakta delinme

olurs4

o YaShysamz, kalp ve kan damarlan hastah[truz varsa, egzamanh aspirin

kullaruyorsamz veya iilserasyon, mide-barsak yolunuzda kanama olu;tuysa veya

iltihapl rahatsrzhklar gibi mide-barsak hastahlr ya;adrysamz veya ya$lyorsamz,

. Kalp yetrnezlili, karaciler sirozu, nefrotik sendrom veya aqikar btibrek hastahgrruz

varsa. B6brek fonksiyonlanmzda bozukluk varsa doktorunuz diiqtik doz flurbiprofen

verecektir,

o Deri ddkiintiisii, mukoza bozukluklan veya bagka her tiirll aqrn duyarhhk belirtisi

olursa. B6yle bir durumda doktorunuz tedavinizi keseceklir,

o Gdziiniiz ile ilgili gikayetler olugursa. Bdyle bir durumda 96z doktoruna damgmtz.

COX-2 inhibitttrleri ile kas ve eklem tedavisinde kullamlan difer ilaglan birlikte

kullanmayruz.

Flurbiprofen ile iligkili olarak gok nadiren ve bazrlan dliimciil olabilen, eksfoliyatif dermatit

denilen bir tiir deri hastahfr, ciltte ve gdz gevresinde kan oturmast, giilik ve krzankhk ile

seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri

reaksiyonlan gdriilebilir. En gok tedavinizin baglannda bu olaylarla ilgili risk altrnda

olursunuz, olgulann gopunlulunda olay baglangrcr tedavinin birinci ayrnda meydana

gelmektedir.

.,Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin iqin gegerliyse liitfen

doktorunuza damgrmz."
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Hamilelik

ilaa kullanmadan ance doktorunuza veya eczaanrza daruStruz.

NETFEN SR, gerekli oknadrkga hamilelik ddneminde kullamlmamahdrr.

Gebelilin geg safhalannda (6.aydan itibaren) NETFEN SR kullanmayrmz. Dotlorunuz

tarafindan tavsiye edilmedikge hamilelik ddneminde kullammr dnerilmez.

Tedoviniz srastnda hamile oldudunwu fork ederseniz hemen doldorunuza veya eczacrntza

danrstntz.

Emzirme

Bu ilacr kullanrken bebelinizi emzirmeyiniz. Qi.inkti flurbiprofen anne siitiine geger, bu

durum da bebe[inize zarar verebilir.

ilaa kullanmadan 6nce dohorunuza veya eczacmrza daruSrruz.

Arag ve makine kullanmr

NETFEN SR bag d<inmesi, huzursuzluk, titreme, uluklama gibi yan etkilere neden olabilir.

Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa arag ve makine kullanmaytntz.

NETFEN SR'rn igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkmda 6nemli bilgiler

Eger daha Snceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kargr intoleransrntz oldu[u

s6ylenmiqse bu tlbbi iiriint aknadan 6nce doktorunuzla temasa geginiz.

NETFEN SR ponceau 4R igerdilinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Difer ilaqlar ile birlikte kullantmr

NETFEN SR ile etkilegimi olabilecek bazr ilaglar:

o ADE inhibititrleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yiiksek tansiyon tedavisinde

kullamlu)

o Aspirin (a[n kesici, kan sulandrncr ilag)

o Antikoagiilanlar (kan sulandrncr ilaglar)

o Beta-adrenerjikblokdrler(yiiksektansiyontedavisindekullamlrr)

o Diiiretikler(idrarsdktiiriiciiler)

o Kortikosteroidler (alerji ve hormon dengesizlili tedavisinde kullamhr)

o Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullamlan ilaqlar)

. Lityum veya selektif serotonin geri ahm inhibitiirleri (psikiyatrik ilaglar)

. Metotreksat (kanser tedavisinde kullamlrr)

o Digoksin (kalp yetmezlilinde kullamlrr)



o Oral hipoglisemik ajanlar (geker hastahlr tedavisi ilaglan)

o Kinolon grubu antibiyotikler

kullamyorsaruz doktonrnuza bildiriniz. Bu ilaglar NETFEN SR ile etkilegim gdsterirler.

E!,er regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilaa Su anda kallaruyorsaruz veya son zamanlarda

kullandtruz ise l tfen dohorurutza veya eczactnza bunlar haklanda bilgi veriniz.

3. NETFEN SR nas kullantltr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkl[a igin talimatlar:

Doktor tarafindan bagka Eekilde dnerilmedili takdirde: Giinde I adet yemekten sonra,

akgamlan almrz.

Uygulama yolu ve metodu:

\, Kapsiilleri, yeterli miktarda srvr @ir bardak su) ile yemeklerden sonra altruz.

DeliEik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanrmt:

Qocuklarda etkinlili ve giivenlili[i kamtlanmadrgrndan, gocuklarda kullamlmamahdr.

Yaqhlarda kullanrmr:

Flurbiprofen yaghlarda iyi tolere edilmesine rafimen, dzellikle biibrek fonksiyon bozuklulu

bulunan yaghlarda NETFEN 200 mg SR kapsi.il dikkatle kullamlmahdrr. Gerektifinde dozaj

kiqiye 6zel olarak ayarlanmahdrr.

Yagh hastalar ciddi yan etkiler agrsmdan riskli durumda olduklanndan dolayr, en di\iik doz

verilmeye qahqrlmahdrr.

\- 6zel kullanrm durumlan:

86brek/Karacifer yetmezlifi:

Uzun siireli tedavi, hastalarda btibrek hasarlanna yol agmrq oldulundan iizellikle bdbrek ya da

karaciler yetmedili olanlarda dikkatli kullamlmahdrr.

Bunun yarunda aglr bdbrek yetmezlili olan hastalarda kullammt dnerilmez.

Eler NETFEN SR'm etkisinin qok giiqlU veya zoytf olduduna dair bir izleminiz var ise

dohorunuz veya eczacmtz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla NETFEN SR kullandrysanz:

NETFEN SR'dan kullanmaruz gerekenden fazlastnt kullanmrysantz bir dohor veya eczact ile

konuSunuz.
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NETFEN SR'r agrn dozda kullandrysamz, genellikle uluqukluk, bulantr, kusmi ve kann

alnsr meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmahdu.

Spesifik bir antidotu yoktur. NETFEN SR'rn ahnmasrndan sonraki 4 saat iqerisinde aktif

karbon kullamlmasr yararh olur. Bu konuda doktorunvz ya da eczacr z size yardrmcr

olacaktrr.

NETFEN SR'l kullanmayr unutursann:

Kaps0liiniizi.i zamamnda almayr unutursamz hatrrladrlrnrz zaman ahn. Eler bir sonraki

kapsiiliini.izii alma saati yaklaqmtqsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. ilacrmzr

ahp almadrprruzt hatrlamryorsantz.

Llnutulan dozlart dengelemek igin gift doz almaymrz; doz siin igin a5rn olabilir'

. Birden fazla dozu almayt unutursantz doktorunuza bildiriniz'

4. Olasl yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, NETFEN SR\n igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

A.gafrdakilerden biri olursa, NETFEN SR'r kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:

EEer;

r Solunum giiglii[ii@ronkospazrn)

o Mide ve barsak kanamasr (kusmuk ya da drqkrda kanama)

\- o G6z ve deri renginin sanya diinmesi

o Haliisinasyon (olmayan qeyleri varmrg gibi gdrmek)

o Bulanrk veya gift giirme

o Viicutta srvr birikimi (tirnelin ayak bileklerinde qiglik)

o Ciddi bag alnsr, ytiksek ateg, gdrmede depigiklik

r Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve gtiz gewesinde kan oturmasl, giqlik ve

krzanklkla seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride iEi srvt dolu

kabarcrklarla seyreden ciddi bir hastahk) gibi alrr deri reaksiyonlan

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, acil trbbi

miidahaleye veya hastaneye yattnlmamza gerek olabilir.
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Agagdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yalan hastanenin acil bdliimiine bagvurunutz:

o Ciltte ddkiinfli (iirtiker)

o Hipotansiyon veya hipertansiyon

. igtahszlft, a$rn susam4 kusma ile seyreden biibrek iltihabr (interstisyel nefrit)

o B6brek yetmezli$

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil ubbi miidahale gerekebilir.

Agagdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:

o Kann aEnsr

\- o Bulantr

. iitahtadeEi$iklikler

o Tat almada deligiklikler

o A[rz kurulufu, i.irperme, ate;, terleme, garplntl

o Halsizlik, hasta hissetme

Bunlar NETFEN SR'rn hafif yan etkileridir.

E{er bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsaruz

dohorunuzu veya eczacmzt bilgile ndiriniz.

5. NETFEN SR'rn saklanmasr

NETFEN SR't gocuHann gdremeyecefii, erisemeyece{i yerlerde ve ambalaimda saklayrruz.

\- 
25oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NETFEN SR't kullanmaymtz.

Eler iirtinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz NETFEN SR't kullanmaytmz.

Ruhsat Sahibi: Neutec ilag San. Tic. A.$.

Yrtdrz Teknik Universitesi DalT -rtpaga Kamptsii

Teknoloji Geligtirme Btilgesi Dl Blok Kat: 3

Esenler/iSTANBUL

Tel :0850201 2323

Faks :02124822478

E-mail : bilgi@neutec.com.tr



iiretim Yeri: Neutec ilag San. Tic. A.g.

I.OSB. l.Yol No:3

Adapazan / SAKARYA

Tel :(0264)2957500

Faks : (0264)291 51 98

Bu kullanma talimau Q tarihinde onaylanmrytrr.
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