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KULLAIIMA TALiMATI

SYMRA 150 mg kaPsiil
Alzdan ahnlr.

Etkin mailde: Her bir SYMRA kapsiil 150 mg pregabalin igerir.

Yardtmct maddelerz Dikalsil'um fosfat anhidrat white coarse powder' Sodyum nigasta

glikolat. Kolloidal silikon dioksit.
Kapsiil yaptsmdaki yardrmct maddeler: Titanlum dioksit (E l7l ), Jelatin.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALIMATIIYI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin dnemli bilgiler iqermektedir.

. Bu kullanma talimatmt sakloytntz. Daha sonra telrrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorulanntz olursa, liitfen dohorunuza veya eczaunrza darustruz.

. Bu ilaq ki$isel olarak sizin iEin reqete edilmiStir, baslalanna vermeyiniz.

. Bu ilaan kullarumt svasmda, doHora veya hastaneye gittilinizde dohorunuza bu ilact
kull an&[mra s 6y I eyiniz.

. Bu talimatta yaz anlara aynen 4.anuz. ilag hakhnda size dnerilen dozun dtsmda
yiikek veya dfiSiik doz kullanmaytruz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

SYMRA nedir ve ne igin kullan r?
SYMRA'yI kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
SYMRA nas kullarub?
Olas yan etkiler nelerdir?
SYMRA'uw saklanmasr

Baghklan yer almaktadrr.

1. SYMRA nedir ve ne igin kullan rr?
SYMRA 150 mg kapstil, beyaz veya hemen hemen beyaz renkle toz igeren, opak beyaz
renkte "1" numara sert jelatin bir kapsiildiir. Her kapstil 150 mg pregabalin igerir ve 56

kapstilliik PVDC/AI folyo blister ve karton kutu ambalajlarda sunulmaktadrr.

SYN4RA, aflrzdan ahnan ve krsmi sara (epilepsi) n6betlerinin tedavisinde diger n6bet

ilaglan ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasanna balh alnnm
(ndropatik a!n) tedavisinde ve yaygm anksiyete ftaygr) bozuklulunun tedavisinde ve

fibromiyalji (esas olarak kaslan ve kaslann kemile yaprgtr& b6lgeleri etkileyen ve yaygrn

alnya neden olan bir geqit yumupk doku romatizrnasr) redavisinde kullamlan bir ilagtrr.

SYMRA, 18 yaq ve iistii olan yetigkinlerde kullamlrr, 18 ya5rn altmdakilerde yeterli
gtivenlilik ve e&inlik bilgisi bulunmadrfir igin, kullanmr tinerilmez.

Ndropatik A[n
SYMRA yetiqkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar g6rrnesinden

kaynaklanan uzun siireli alnlarda kullaruln. $eker hastahlr ve zona gibi birgok hastalft
sinirlerinize zarar vererek sinir hasanna balh a[nya sebep olabilir. Bu a$r hissi, srcakhk,
yanm4 batma, vurma, zonklam4 srdamq uyutm4 kanncalanma geklinde ya da elektrik

garpmasr, iEne batmasr gibi, delici, keskin veya kramp tarzrnda bir aln qeklinde

tammlanabilir.
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Ndropatik a[n, duygudurumunuzda deligikliklere, uyuma sorunlanna ve yorgunlula neden

olup fiziksel ve sosyal yagamrruzt ve genel yapm kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi
sifraife yetigkinlerde, sara niibetlerinin bir gegidini tedavi etmek igin kullamlrr (sekonder

jeneralize konviilsiyonlann eqlik etti$ ya da etmedili parsiyel konviilsiyonlar).

boktorunuz, almakta oldu[unuz ilaglarla durumunuzu kontrol altrnda tutamadrlr zaman,

sYMRA,yr tedavinize ekleyebilir. SYMRA sara niibetlerinin tedavisinde tek bagtna

kullamm igin delildir ve her zaman sara nobetlerini kontrcl altmda tutmak igin kullamlan

diper ilaglarla birlikte kullamlr.

Yaygrn Anksiyete Bozuklulu
SyilRA yetigkinlerde, yaygrn anksiyete (kayg, bozuklupunu tedavi etmek igin kullamlr.

Yaygrn anksiyete (kaygi) bozuklu[unun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun siireli a$n

t ayg-, ,e endigedir. yaygrn anksiyete ftaygr) bozuklu[u aym zamanda huzursuzluk, ani ve

gidditli heyecan, kiigeye srkrgtmlmrqlft hissi, kolayhkla bitkin diigme, konsantrasyon

gucliigu, ani unutkanhlg ahnganhk hissi, kas sertli[i veya uyku sorunlan gibi durumlara

yol agabilir. Bu giinliik yaqamrn s ontrlanndan ve stresinden farkhdr'

Fibromiyalji:
SYN4RA yltigkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullamlr. Fibromiyalji esas olarak kaslan

ve kaslann kemipe yaprqtrfir tOigeleri etkileyen ve yaygm agnya neden olan bir 9e9it

lumugak doku romatizrnast olup daha gok eriqkinlerin hastah[rdr'

2. SYMRA'yr kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

SYMRA'yr agalrdaki durumlarda KULLAI\MAYIMZ:
Sg". SYMR;';n etkin maddesi olan pregabaline veya ilacrn igeri[inde bulunan diler
m-addelerden herhangi birine kargr alerjiniz (a'rn hassasiyetiniz) varsa SYMRA

kullanmaymrz.

SYMRA'yI aqa$daki durumlarda DiKKATLi KULLAITINIZ:
. Sara teiavisiide etkili (antiepileptik) ilaqlarla tedavi edilen bazr hastalarda intihar

diigiincesi ve davramgr goriilmtigttir. Aklmrzdan bu tip diigiinceler gegiyor veya bu tiir

dawamglar sergiliyorsaruz doktorunuzdan yardrm almahsmrz'
. S.1'I\IRA ile iedavi, uyku hali ve bag dtinmesine neden olabilece[inden, ya5h hastalarda

kaza sonucu yaralanmalann (diiSme) oramm artrrabilir. Dolayrsryl4 65 ya;m

iizerindeyseniz, ilacrn ttim y- .tkil"ri konusunda yeterli deneyime sahip ol,ncaya kadar

dikkatli olmahsmz.
. Diyabetiniz (geker hastah$r) varsa ve pregabalin kullammr srasrnda kilo aldrysamz,

diyabet ilaglanmzda bir deligiklik yaprlnasrna gerek duy-abilirsiniz'
. foniestifUtp yetrnezlilioian hastalarda kullammrna iligkin srmrh bilgi otmasr nedeniyle

Uu a"i-,r- l" ifgili Uir gegmiginiz varsa pregabalin tedavisine baqlamadan 6nce doktorunuza

sdYleYiniz.
I irregatain kullanan bazr hastalarda b6brek yetrnezlili bildirilmi$ir. E!er. idrara

E*mJ_rau azalma fa* ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu

diizelnnek igin ilag kullammrru kesebilir.
. Pazarlama sonrasrnda alerji sonucu ittz ve bo$azda gigmeyi de igeren agrn -duyarltl*
durumu bildirilmigtir. Yuzde, alrz iginde veya iist solunum yolunda 9i9me gibi belirtiler

ortaya grkarsa SYMRA derhal kesilmelidir.



. Pazarlama sonrasr deneyimde gegici olarak g6rmede bulamkhk ve g6rme netlilinde
deliqiklik bildirilmiqtir. Bu belirtiler SYMRA'mn kesilmesi ile iyileqebilir veya sona

erebilir.
. omurilik hasan sonrasr geligen ndropatik asr tedavisi g6riiyorsamz, bu tedavi igin

kullandrlrmz ayru etkiyi gtisteren diler ilaglann da (a!n ve spastisite ilaglan gibi) etkisi

nedeni ile uyku hali gibi bazr yan etkilerin giddeti artabilir.
. Pazarlama sonrasr deneyimlerde, pregabalinin morfin ve benzeri aln kesiciler (opioid

analjezikler) gibi kabrzhla sebep olabilecek ilaqlarla birlikte ahnmasl sonucu balrsak
fonksiyonlannda azalma (6m. ba[rrsak trkanmasr, kabrzl*) bildirilrnigtir.
. Alkol veya ilag ba[rmhh$ dykiiniiz var ise doktorunuza sdyleyiniz. Eler daha gok ilag

kullanmaya ihtiyacrmz oldu[unu diigiiniiyorsamz bu durumu doktorunuz ile paylagrmz
. Pregabalin ile tedavi srasrnda veya tedavi sonlandrnldrktan krsa bir siire sonra

konviilsiyon (n6bet) bildirilmigtir. Eler n6bet gegirirseniz derhal doktorunuz ile iletiqime

geqiniz.
. piegabalin kullanan bazr hastalardq diler kogullann da etkisi ile beyin fonksiyonlannda

azalma (ensefalopati) bildirilmigtir. Ciddi bir karaciler ve bdbrek hastah[r tiykiiniiz var ise,

doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse lutfen

doktorunuza damgtruz.

SYMRA'mn yiyecek ve igecek ile kullanllmast
SYMRA ag ya da tok olarak kullarulabilir'
syMRA kuilamrken alkol almayrruz. SYMRA ile birlikte alkol ahnmasr uyku hali ve ba5

ddnmesi gibi yan etkilerin g6riilme srkhlrn artrracaktr. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik
ilaa htllanmadan 6nce dolclorunuza veya eczacmtza daruSmtz.

SYMRA doktorunuz tarafindan tinerilmedikqe hamilelikte kullarulmamahdf. Qocuk

dopurma potansiyeli olan kadrnlar gebelikten etkin bir dofum konEol y6ntemi ile

korunmahdr. E[er tedavi srrasrnda hamile kaldrysamz, hamile oldufunuzu dii5iiniiyorsamz

veya hamile kalmayr planhyorsamz derhal doktorunuza damgmlz.

Tedaviniz srastnda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen dokorun za veya eczactnua

darustnrz-

Emzirme
ilaa kullanmadan 6nce doborunuza veya eczaantza dantsmtz.

Anne siiriine gegip gegmedipi bilinmedi[i igin SYMRA kullamrken bebe$inizi

emzirmemeniz 6nerilir.

Arag ve makine kullammt
SVMna bag donmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. SYMRA'n]n sizt

nasrl etkiledlgini anlayana kadar araba veya makine kullanmayrmz ve tehlikeli olabilecek

akrivitelerde bulunmaylntz.

sYMRA'nrn igerifinde butunan bazr yardrmcr maddeter hakkrnda 6nemli bilgiler
Bu trbbi tirtin her kapstilde I mmol (23 mg)'den daha az sodlumu ihtiva eder. Bu dozda

sodyuma bagh herhangi bir yan e&i beklenmemektedir.



Difer ilaglar ile birlikte kullanrml
SYI\,{RA ve difier bazr ilaglar birbiriyle etkilegebilir.
. SYMRA'mn merkezi sinir sistemini etkileyen belli bagh bazr ilaglarla birlikte kullammr
sonucunda bu ilaglar ile ortaya qrkabilen solunum yetmezli[i ve koma gibi yan etkilerde
artrg gdriilebilir.
. SYMRA'mn oksikodon gibi narkotik a[n kesicilerle, lorazepam gibi kaygr (anksiyete)

tedavisinde kullamlan ilaqlarla veya sakinlegtiricilerle ve alkol igeren i.iriinlerle birlikte
kullamlmasr gdriilebilecek baq ddnmesinin, uykusuzlu[un ve dikkat azalmasmrn giddetini
artrrabilir.
. SYMRA ve qeker hastah[rnda (diyabet) etkili bir ilag olan tiazolidindionun birlikte
kullamldrlr durumlarda kol ve bacaklarda stvt toplanmasrna bagh 9i9me (6dem) ve kilo
artrgr daha srk meydana gelebilir.
. SYI\,{RA alrz yoluyla ahnan dogum kontrol ilaglan ile birlikte kullamlabilir.

E$er reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullanryorsaruz vg)a son

zamanlarda kullandtruz ise latfen doldorunuza veya eczactnza bunlar haklanda bilgi
veriniz.

3. SYMRA nasrl kullamhr?

Uygun kullanlm ve dozluygulama slktfr igin talimatlar:
SYMRA'yr her zaman doktorunuz tarafindan size tarif edildili gekliyle kullammz. Emin
depilseniz doktorunuzzl veya eczacrruza damgmtz.

. SYMRA'yI ne zaman ve ne kadar almantz gerektilini doktorunuz s6yleyecektir.

. Doz genellikle gtinde 2 ayr, dozda ahnmak iizere toplam 150 mg ile 600 mg arasrnda

degigmektedir. Doktorunuz tedavi srrasrnda aldrlrruz dozu degigtirebilir. Doktorunuzla
gdriigmeden dozu kendiniz deligtirmeyiniz.
. SYN4R.A'yI her giin aynl saatte altruz.
. SYMRA'mn etkisinin sizin igin gok kuwetli veya zzytf oldulunu diigiiniiyorsaruz,
doktorunuza veya eczacrmza s6ylef niz.
. Doktorunuzla gdriigmeden SYMRA'yr aniden brrakmayrruz.

Uygulama yolu ve metodu:
. SYMRA afrz yoluyla alrrur
. SYMRA'yr bir bardak su ile biittin olarak lutunuz.

De[iqik yaq gruplan:
Qocuklarda kullanrmr:
SYMRA'mn gocuklarda ve genglerde (18 yaqrndan kiigiiklerde) kullanmrna iliqkin yeterli
giivenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadrlr igin bu yag grubundaki hastalarda

kullamlmamahdrr.

Yaghlarda kullammt:
Biibrek fonksiyonlan normal olan yaSh (65 yaq iistii) hastalarda SYMRA normal
dozlannda kullarulabilir.
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6zel kullanlm durumlarl:
B6brek yetmezlili:
Btibrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin igin daha de$gik bir doz

planlamasr ve/veya dozu regeteleyebilir.

Karaciler yetmezli[inde kullanrm:
Karaciler yetrnezlili olan hastalarda doz ayarlamasr gerekli delildir.

Eger SYMM'nn etkisinin 7ok gtiElil veya zayf olduduna dair bir izleniminiz var ise

dohorunuz veya eczactnz ile lanuSunuz-

Kullanmamz gerekenden daha fazla SYMRA kullandrysanu:
SYIdM'yt kullanmaruz gerekenden daha fazlasmt kullanmtssaruz bir doldor veya eczacr ile
konuSunuz.

Eper almaruz gerekenden fazla SYMRA kullandrysamz, doktoruntrzu arayruz ya da

. kullanmakta oldulunuz SYMRA kutusunu da ya nza alarak, derhal en yakrn sa[hk\' merkezine bagvurunuz. Bu duruma bagh olarak uykulu hissetrne, kafa kanqrkhfr,
saldrrganhk veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

SYMRA'yt kullanmayr unutursamz:
SYMRA'yr her giin aynl saatte diizenli olarak kullanmamz dnemlidir.

Almantz gereken dozu almayt unuttugunuz taktirde:
.Hatrrladrfrmzda bir sonraki doz zarlzr:l.trz de[ilse, hatrrlar hatrrlamaz ahmz.
.Hatrrladrlrmzda bir sonraki doz:rt alaca$:rrrz zanan gelmig veya ona yakrn ise unuttugunuz

dozu almaymz. Bir sonraki dozu regetenizde belirtildili gekilde zamamnda alarak normal

doz takviminize devam ediniz.

[Jnutulan dozlart dengelemek iqin gift doz almaymtz.

SYMRA ite tedavi sonlandrrrldrgrnda olusabilecek etkiler:
. Doklorunuzla giirii$meden SYMRA 'yr aniden brakmaymz. Tedaviniz en az I hafta stire

\- ile kademeli olarak azaltrlarak sonlandrnlacaktr. Uzun ya da krsa siireli tedavi sonrastnd4

tedaviniz sonlandrnldrlrnd a bazt yan etkiler gdriflebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorlulu, ba5

afinsr, mide bulantrsr, kaygr, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik depresyon, a[r,
terleme ve sersemlillir. Daha uzun siire SYMRA kullanmamz halinde, bu yan etkilerin
s*hfirrun ve giddetinin artrp artmayacalr konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olast yan etkiler nelerdir?
Ttim ilaglar gibi, SYMRA'run igerilinde bulunan maddelere agrn duyarhh[r olan kigilerde
yan etkiler olabilir.

Aga$dakiterden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yalon hastanenin acil b6lffmfine bagvurunruz:

. Yiizde $i$me

. Dilde gigme

A9alrda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastahktan veya birlille kullarulan ilaglardan

da kaynaklamyor olabilir.



Yan etkiler agalrdaki kategorilerde g6sterildili qekilde srmflandrnlmrqtrr:

Qok yaygrn: 10 hastarun en az birinde giiriilebilir'
i"yg,rl i o hastamn birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla g6riilebilir.

Vuylrn ot rruyu.r: 100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla gdrtlebilir.

Seyrek: 1.000 hastamn birinden az gdrtilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastamn birinden az giiriilebilir'

Srkhgr iilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor'

Qokyaygn:
. Baq d6nmesi, uYku hali

Yaygn:
. igtah artrqr
. auartrt, ui, getilde kendini oldulundan daha iyi hissetme, biling bulamkhfr, cinsel istekte

-uL., q"*!t"l uyanlara karsi aqrn hassasiyet, uykusuzluk' kiqinin yer ve zamalr

kawamrm yitirmesi
. istemli kas hareketlerinde diizensizlik (ataksi)
. Koordinasyon bozuklulu dikkat kaybr, hafiza bozuklugu, titreme (tremor), ko.*sPu

bozuklulu(dizartri),yanm4batm4kanncalanmahissi,dengebozuklulqunutkanhk'
sakinlik, agrn halsizlik, ba5 a[nst
. Bulamk g6rme, gift giirme
. Bag d6nmesi (vertigo)
. Aglz kurulugu, kabrzhk, kusm4 gaz, kann boqlufunda qigkinlik

. Peniste sertlegme bozuklulu

. t;;;Jrk, sarhopluk triil, tot ve bacalJar,da.srvr toplanmasrna ba!1 9i9me (periferik

Odem), odem, yiiriiyiiste anormallik, anormallik hissi
. Kilo arttgt

Yaygu olmayan:
. iqtah kaybr
. k"nai"e yabancrlaqma, kigisel kimlik duygusy kaybr (depersonalizasyon)' orgazrn

olamam4 huzursuzluk, O"p*yo", ajitasyon, ruh trali lduyguduruml de[igiklikleri' depresif

-h 
-h"ii 

(i.yg"aurum), t<ei#e ui-udu zorluk, sann (haliisimsyon), anormal riiyalar,

cinsel istekte 
-artrg, 

krsa siireli a5m huzursuzluk durumu (panik atak)' gewesel uyanlara

ilgisiz kalma (aPati)
. -Bil,,. ," kawamaya iligkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karqt

hassasiyet kaybr (hipoesteril, g0.." alamnda -bozukluklar' 96z titremesi (dt!ry*l'
il"G;" bozuklugu, f.*farau" seyirme, reflekslerde zzyrflarrL4 istemli hareketlerin

b;;il*, (diskinJzi), diisiince ugugmasr (psikomotor hiperaktivite), ayaEa kalkarken

;;riil." b"f donmesi duyularda uyaranlara karst agrn hassasiye! tat alam^m€, yanrna

E"yg"..u i_.ch hareketlerde titreme (tremor), sersemlilc/uyugukluk, bayrlma hali,

unutkanhk
. G6rme bozukluklan, g6rme alamnda bozukluklar, 96z kurululr1 giizlerde qigme, gorsel

t"ttit tilt" -uttn 4 gdzlerde agrr, giiz yorgunlulu (astenopi)' g6zyaqrnda artrna

. Kalp atm hrzrnda defiqiklikler ve ritim bozukluklan

' Birinci derece AV blok
. Kalbin normalden hrzh atmasr (ta$ikardi)

. yiiz krzarmasr, srcat uasmasr, di4tik taniiyon (kan basrncrl, el ve ayaklarda (periferik)

so[ukluk, yiiksek tansiyon ftan basrnct)
. Nefes darh$, Oksilriik, burunda kuruluk
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.TiikuriikSalglslndaartm4yemeklerinveasidinmidedenyemekborusunagerikagmast
(gastro6zofageal refl ii), a[rzda hissizleqme
.ie.lem", k .mtzr renkli kabartrh (papiiler) ddkiinttiler
. ru, ,"gi.-..i, eklemlerde ;i;il f* namplan, kas apnsr' eklem alnsr' srrt agnsl' kol

veya bacaklarda a$n, kas sertli[i
. Agnh ve gtigliikle idrara 9rkm4 istem drgr idrar kleyma 

.
. e;irttif*yi"iu gecikme (geg bosalma), cinsel fonksiyon bozuklu[u
. df"g; dt$, l,ufs-izlik, dt4me, susuzluk, gtigiiste sil<rima'yaygrn iidem' agn: iigtim:

. -irZ, 
G".ige. ,". Uot.et 

- 
font.iyoi i"stt".i"ai (al'anin aminotransferaz, kreatinin

forfotin- ," ipartat aminotransferazda) ytikselme' trombosit sayrsrnda azalma

. Burun ve bopaz yollan iltihabr (nazofarenjit)

. Sese hassasiyet (hiPerakuzi)

Seyrek:
. Kandaki akyuvar sayrsrmn azalmasr (n6tropeni)
. Diiqiik kan gekeri seviyeleri (hipoglisemi)
. Disinhibisyon, artmrg ruh hali (duygudurul) 

-. Hareketlerde- yuuuSiua1u, u- oii'uyu' bir kokuyu algllama (parosmi)' yazt yama

yetenefiinde bozulma (disgrafi) -c,1-_^:\ -^-t^-A^ i-irao'nn c... G6rme alamnda lovrlcrm ;.ttna" rgrk ve renk algrsr (fotopsi)' gtizlerde Ttutl:n'..g6'
bebeklerinde biiytime, giide [ui.ri* 

"iri",r..in 
titreftor izlenimi vermesi (osilopsi), gdrsel

derinlik algrsrnda defigme, g0.." a--a" gewesei @eriferik) g6rme kaybr' qagrhk' giirsel

parlakhk
I Kalp atm hrzrnda deliqiklikler ve ritim bozukluklan

' Sinils uSikardisi

' Siniis aritmisi

' Siniis bradikardisi
. Burun trkanrklrfr, burun kanamast, burun boglufu dokusu iltihabr (rinit), horlama, bofiaz

kurulu[u
. i-rriuosr"g*da srvr toplanmasr, yutma gtigliipi! pankreas iltihabr (parikreatit)

. SoEuk terleme, kurdegen (iirtiker) 
^:rr^1r: _^,^{r,L !,a ! -

. S-o-6 bofg"rinae Uamp (servltat spazm), boyun a$rsr' kaslarda qiddetli zayrflrk ve apn

(rabdomiYoliz)
. Normalden az idrar yapm4 biibrek yetmezlili
. Ayba5r yokluEu; adet gore;; (urn"not"l;, g6g[s agnsr' memede aktntr' a$nh adet /

aybagr ddnemi (dismenore), memelerde biiyiirne
. Ateg; viicut rsrsmrn normalden yiiksek olmast 

.
. Kan gekerinde (glukoz) yuk;;il;; k- keatininde artrna, kan potas)'umunda diigme, kilo

kaybr, aloruvar (l6kosit) saysmda azalma

Bilinmiyor:
I[i-,r-.*, uar verilen kalpte ani dtim bozukluklanna ve ani 6liim1ere yol aqabilen bir

durum
]iitu" .,r" gti, eewesinde kan oturmast, sislik ve krzankhkla seyreden iltihap (Stevens-

Johnson sendromu)

Pazarlama soruasr giizlem srrasrnda ilave olarak
i at"rji toorr"" vti, ve bo[azda 9i9me, alerjik reaksiyon' agrn duyarhlk

' Ba$ aflnsr, biling kaybr, zihinsel bozukluk
. Konjestif kalP Yetmedigi
. Gdziin saydam cisminir (komea) iltihabt



. Halsidik, krnkltk
- Dil iidemi, ishal, mide bulantrsr, yiizde qigme, kaqrntt

. idrar yapamama nedeniyle mesanede aqrn idrar toplanmast

. .q.tAgJ"ta.ki hava yoilannda srvt topianmasrna ba[h 9i5me (pulmoner 6dem)

. Erkeklerde meme bi.iYtmesi

.-r"rp;.i.diizensizlilianlamtnagelenkalptekielektrikselfaaliyetlerinkayrtlannda
(EKG) degigiklik

gibi ek yan etkiler bildirilmigtir'

EPer bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karSiastsanu

doldorunuzu veya eczactruzt bilgilendiriniz'

5. SYMRA'mn saklanmasr
iYMMt', qocufuarm gdremeyece$i, erisemeyecefi-yerlerde ve ambalajtnda saHaymtz'

,ypgrq'yi ZS oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklaymz'

Son kullanma tarihiyle uyunlu olarak kullanmz'
Tinitiir"aoA ton kullanma tarihinden sonra SYIIM'y kullanmavtntz'

Eleriiriindeve/veyaambalajrndabozukluklarfarkedersenizSYMRA'yIkullanmaymrz.

Qeweyi korumak amaclyla kullanmadrfirmz SYMRA'yI qehir suluna veya q6pe atmaymlz'

Bu konuda eczacrmza darugrnlz'

Ruhsat sahibi

Oretim yeri

.' Sanovel ilaq San. ve Tic. A.$'
34460 istinye - istanbul

.' Sanovel ilaq San. ve Tic. A.$.
34580 Silivri - istanbul

Bu kullanma talimatt ---...... tarihinde onoylanmtsttr'

l)
trJ
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