
KULLANMA TALiMATI

SYMRA 75 mg kapsiil
A[zdan allnlr.

Etkin nrudde: Her bir SYiURA kapsiil 75 mg pregabalin igerir.
Yardrmcr maddeler: Dikalsilum fosfat anhidrat white coarse powder, Sodyum nigasta
glikolat, Kolloidal silikon dioksit.
Kapsiil yaptsmdaki yardtmcr maddeler: Azorubin, karmoizin (8122), Titanyum dioksit
@171), Jelatin.

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan 6nce bu KI]LLANMA TALiMATINI dikkattice
okuyunuz, giinkii sizin igin dnenli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimatmt saHaymtz. Daha sonra telvar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

. Eier ilave sorulanruz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacmtza daruStruz.

. Bu ilaQ ki$isel olarak sizin iqin regete edilmirtir, baskalarma vermeyiniz.

. Bu ilaan kullarumr srasrnda, dohora veya hastaneye gittiEinizde doldorunuza bu ilact
kul I andgt ntn s dyl eyi niz.

. Bu talimatta yaz anlara aynen uywnuz. iloq hakhnda size ,nerilen dozun drytnda
yiikek veya dfigfrk doz kullanmaymrz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. SYMRA nedir ve ne igin kullaruhr?
2. SYMRA'yt kullonmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3. SYMRA nas kullaruhr?
4. Olau yan etkiler nelerdir?
5. SYMRA'nw saklanmast

Baghklarr yer almaktadrr.

1. SYMRA nedir ve ne igin kullanrhr?
. SYMRA 75 mg kapsiil, beyaz veya hemen hemen beyaz renkte toz igeren, kapak krsmrv opak krrmtzr, g6vde krsmr opak beyaz renkte "4" numara sert jelatin bir kapstildfir. Her

kapsiil 75 mg pregabalin igerir ve 14 kapsi.illiik PVDC/AI folyo blister ve karton kutu
ambalaj larda sunulmaktadrr.

SYMRA, altzdan ahnan ve ktsmi sara (epilepsi) ndbetlerinin tedavisinde diler niibet
ilaglarr ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasanna baph afnmn
(ndropatik a!n) tedavisinde ve yaygrn anksiyete (kayg) bozuklulunun tedavisinde ve
fibromiyalji (esas olarak kaslan ve kaslann kemile yapr$trgt bdlgeleri etkileyen ve yaygrn
alnya neden olan bir 9e9it Srmugak doku romatizmasr) tedavisinde kullanrlan bir ilagtrr.

SYMRA, I 8 yag ve iistii olan yetiqkinlerde kullanrlrr, I 8 yaSrn altrndakilerde yeterli
giivenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadr[r i9in, kullanrmr 6nerilmez.

Niiropatik Alrr
SYMRA yeti$kinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar gdrmesinden
kaynaklanan uzun siireli alnlarda kullanrlrr. $eker hastahlr ve zona gibi birgok hastahk
sinirlerinize zarar vererek sinir hasanna balh aSrya sebep olabilir. Bu aln hissi, srcakhk,
yanma, batma, r,urma, zonklama. srzlama, u),u$ma. kanncalanma geklinde ya da elektrik
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garpmasr, ilne batmasr gibi, delici, keskin veya kramp tarzrnda bir aln geklinde
tarumlanabilir.
Ndropatik a[rr, duygudurumunuzda depigikliklere, uluma sorunlanna ve yorgunlula
neden olup fiziksel ve sosyal yagamrnrzr ve genel yagam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi
SYMRA yetiqkinlerde, sara n6bellerinin bir gegidini tedavi etmek igin kullanrlrr (sekonder
jeneralize konviilsiyonlann eglik ettili ya da etmedili parsiyel konviilsiyonlar).
Doktorunuz, almakta oldulunuz ilaglarla durumunuzu kontrol altrnda tutamadrlr zaman,
SYMRA'yI tedavinize ekleyebilir. SYMRA sara ndbetlerinin tedavisinde tek bagrna
kullamm igin delildir ve her zaman sara ndbetlerini kontrol altrnda tutmak igin kullamlan
diler ilaglarla birlikte kullanrhr.

Yaygrn Anksiyete Bozuklulu
SYMRA yeti$kinlerde, yaygrn anksiyete (kaygr) bozuklulunu tedavi etmek igin kullanrhr.
Yaygrn anksiyete (kaygr) bozuklulunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun siireli agrn
kaygr ve endigedir. Yaygln anksiyete (kaygr) bozuklu[u aym zamanda huzursuzluk, ani ve
giddetli heyecan, kdqeye srkrqtrnlmrqhk hissi, kolayhkla bitkin dtigme, konsantrasyon
giigliigii, ani unutkanhk, ahnganhk hissi, kas sertligi veya uyku sorunlan gibi durumlara
yol aqabilir. Bu giinliik ya5amrn srkrntrlanndan ve stresinden farkhdrr.

Fibromiyalji:
SYMRA yeti$kinlerde fibromiyalji tedavisinde kullamlrr. Fibromiyalji esas olarak kaslan
ve kaslann kemifle yaprqtrlr bdlgeleri etkileyen ve yaygrn alnya neden olan bir gegit
yumugak doku romatizmasr olup daha gok erigkinlerin hastahlrdrr.

2. SYMRA'yr kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

SYMRA'yI ataprdaki durumlarda KULLAIIMAYINIZ:
Eler SYMRA'nrn etkin maddesi olan pregabaline veya ilacrn igerilinde bulunan diler
maddelerden herhangi birine kargr alerjiniz (agrn hassasiyetiniz) varsa SYMRA
kullanmayrnrz.

SYMRA'yr agalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ:
. Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaglarla tedavi edilen bazr hastalarda intihar
diiqiincesi ve davranrgr g6riilmtigtiir. Akhmzdan bu tip d0qiinceler gegiyor veya bu tiir
davranrglar sergiliyorsanrz doktorunuzdan yardrm almahsrnrz.
. SYMRA ile tedavi, uyku hali ve baq ddnmesine neden olabilecelinden, ya;h hastalarda
kaza sonucu yaralanmalann (dtigme) oranrnr artrrabilir. Dolayrsryl4 65 ya$m
iizerindeyseniz, ilacrn tiim yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar
dikkatli olmahsrnrz.
. Diyabetiniz (9eker hastahfr) varsa ve pregabalin kullanrmr srasrnda kilo aldrysamz,
diyabet ilaglannrzda bir deligiklik yaprlmasrna gerek duyabilirsiniz.
. Konjestif kalp yetmezlili olan hastalarda kullanrmrna iliqkin srmrh bilgi olmasr nedeniyle
bu durum ile ilgili bir gegmiginiz varsa pregabalin tedavisine baqlamadan 6nce doktorunuza
s6yleyiniz.
. Pregabalin kullanan bazr hastalarda bdbrek yetmezlili bildirilmigtir. Eler idrara
grkmanrzda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu
diizeltmek iqin ilag kullanrmrnr kesebilir.
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. Pazarlama sonraslnda alerji sonucu ytiz ve bolazda gigmeyi de igeren agrn duyarhhk
durumu bildirilmiqtir. Yiizde, alrz iginde veya iist solunum yolunda qiqme gibi belirtiler
ortaya qrkarsa SYMRA derhal kesilmelidir.
. Pazarlama sonrasr deneyimde gegici olarak g6rmede bulamkhk ve gdrme netliginde
deligiklik bildirilmigtir. Bu belirtiler SYMRA'nrn kesilmesi ile iyilegebilir veya sona

erebilir.
. Omurilik hasan sonrasr geligen ntiropatik alrr tedavisi gdrUyorsanlz, bu tedavi igin
kullandrfirmz aym etkiyi gd,steren 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 a[n kesiciler (opioid
analjezikler) gibi kabrzhla sebep olabilecek ilaglarla birlikte ahnmasr sonucu ba[rrsak
fonksiyonlannda azalma (6m. balrrsak trkanmasr, kabrzhk) bildirilmigtir.
. Alkol veya ilag bagmhhlr dykiintiz var ise doktorunuza sdyleyiniz. Eler daha gok ilag
kullanmaya ihtiyacrmz oldu[unu diiqiiniiyorsamz bu durumu doktorunuz ile paylagrmz
. Pregabalin ile tedavi srrasrnda veya tedavi sonlandrnldrktan krsa bir stire sonra
konviilsiyon (ndbet) bildirilmigtir. Eler n6bet gegirirseniz derhal doktorunuz ile iletigime
geginiz.
. Pregabalin kullanan bazr hastalard4 diler kogullann da etkisi ile beln fonksiyonlannda
azalma (ensefalopati) bildirilmigtir. Ciddi bir karaciler ve b6brek hastahfr iiykiiniiz var ise,
doktorunuzu bil gilendiriniz.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunlza damfmrz.

SYMRA'nrn yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
SYMRA a9 ya da tok olarak kullamlabilir.
SYMRA kullamrken alkol almayrnrz. SYMRA ile birlikte alkol ahnmasr uyku hali ve baq
ddnmesi gibi yan etkilerin gdriilme srkhlrm artrracaktrr. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik
ilaa kullanmadan dnce dokorunuza veya eczacmtza daruSmrz.

SYMRA doktorunuz tarafindan dnerilmedikge hamilelikte kullanrlmamahdrr. Qocuk
dolurma potansiyeli olan kadrnlar gebelikten etkin bir do[um kontrol y6ntemi ile
korunmahdrr. Eper tedavi srrasrnda hamile kaldrysanrz, hamile oldulunuzu dtigiintyorsanrz
veya hamile kalmayr planhyorsanrz derhal doktorunuza danrgrmz.

Tedwiniz srasmda homile oldudunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacmEa
daruSmu.

Emzirme
ilaa kullanmadan 6nce dohorunuza veya eczaantza dantsrntz.

Anne siitiine gegip gegmedili bitinmedili igin SYMRA kullanrrken bebepinizi
emzirmemeniz 0nerilir.

Arag ve makine kullanlml
SYh,IRA baq diinmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. SYMRA'nrn sizi
nasrl etkiledigini anlayana kadar araba veya makine kullanmayrnrz ve tehlikeli olabilecek
aktivitelerde bulunmayrnrz.



SYMRA'nrn igeriiinde bulunan bazr yardtmcr maddeler hakkrnda 6nemli bilgiler
Bu trbbi iirtin her kapsiilde I mmol (23 mg)'den daha az sodyumu ihtiva eder. Bu dozda
sodyuma balh herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

SYMRA'nrn kapsiil 1'aprsrnda yer alan azo renklendiriciler (azorubin, karmoizin) alerjik
reaksiyonlara sebep olabilir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr
SYMRA ve diler bazr ilaglar birbiriyle etkileqebilir.
. SYMRA'mn merkezi sinir sistemini etkileyen belli bagh bazr ilaglarla birlikte kullanrmr
sonucunda bu ilaglar ile ortaya grkabilen solunum yetmezligi ve koma gibi yan etkilerde
artrq g6rtlebilir.
. SYMRA'mn oksikodon gibi narkotik aln kesicilerle, lorazepam gibi kaygt (anksiyete)

tedavisinde kullamlan ilaglarla veya sakinlegtiricilerle ve alkol igeren tiriinlerle birlikte
kullanrlmasr g6riilebilecek bag ddnmesinin, uykusuzlulun ve dikkat azalmasrrun qiddetini
artrrabilir.
. SYMRA ve geker hastahlrnda (diyabet) etkili bir ilag olan tiazolidindionun birlikte
kullamldrlr durumlarda kol ve bacaklarda stvt toplanmasrna balh qiqme (6dem) ve kilo
artrgr daha srk meydana gelebilir.
. SYMRA alrz yoluyla ahnan dolum kontrol ilaglan ile birlikte kullanlabilir.

Eder regeteli ya da reEetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullanryorsanu veya son

zamanlarda kullandtntz ise liitfen doldorunuza veya eczactruza bunlar hakhnda bilgi
veriniz.

3. SYMRA nasrl kullantltr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhir igin talimatlar:
SYMRA'yr her zaman doktorunuz tarafindan size tarif edildili gekliyle kullanrnrz. Emin
delilseniz doktorunuza veya eczacrnrza danrgrnrz.

. SYMRA'yr ne zaman ve ne kadar almanrz gerektifini doktorunuz sdyleyecektir.

. Doz genellikle giinde 2 ayn dozda ahnmak uzere toplam 150 mg ile 600 mg arasrnda

deligmektedir. Doktorunuz tedavi srrasrnda aldrlrnrz dozu deligtirebilir. Doktorunuzla
gdriigmeden dozu kendiniz deligtirmeyiniz.
. SYMRA'yI her giin aynt saatte altntz.
. SYMRA'nrn etkisinin sizin igin gok kurwetli veya zayf oldulunu dii;iiniiyorsantz,
doktorunuza veya eczacrnrza siiyleyiniz.
. Doktorunuda g6rtiqmeden SYMRA'yI aniden brrakmayrmz.

Uygulama yolu ve metodu:
. SYI,IRA a[rz yoluyla ahnrr
. SYMRA'yr bir bardak su ile biitiin olank yutunuz.

Defigik yaq gruplan:
Qocuklarda kullanrml:
SYMRA'nrn gocuklarda ve genglerde (18 ya5rndan kiigiiklerde) kullanrmrna ili;kin yeterli
giivenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadrlr igin bu yag grubundaki hastalarda

kullanrlmamahdrr.
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Yaqhlarda kullanrmr:
B0brek fonksiyonlan normal olan yagh (65 ya9 UstU) hastalarda SYMRA normal
dozlannda kullanrlabilir.

Ozel kullanlm durumlarl:
Biibrek yetmezli!i:
Btibrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin igin daha depigik bir doz
planlamasr velveya dozu regeteleyebilir.

Karaciler yetmezlifinde kullanrm:
Karaciler yetmezlili olan hastalarda doz ayarlamasr gerekli defiildir.

E[er SYMM'nm etkisinin qok giiQlii veya zayf oldu[una dair bir izleniminiz var ise
doldorunuz veya eczacmE ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla SYMRA kullandtysanz:
SYMM'yt kullanmaruz gerekenden daha fazlasmt kullanmtssantz bir dohor veya eczact ile
konuSunuz.

Eler almamz gerekenden fazla SYMRA kullandrysanrz, doktorunuzu araynrz ya da
kullanmakta oldulunuz SYMRA kutusunu da yanrmza alarak, derhal en yakrn salhk
merkezine bagvurunuz. Bu duruma balh olarak uykulu hissetme, kafa kangrkhlr,
saldrrganhk veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

SYMRA'yI kullanmayr unutursanz:
SYMRA'yI her giin aynr saatte diizenli olarak kullanmanrz dnemlidir.

Almaruz gereken dozu almayr unutlulunuz taktirde:
.Hahrladrlrnrzda bir sonraki doz zamanmrz delilse, hatrrlar hatrlamaz allnrz.
.Hatrrladr[rnrzda bir sonraki dozu alacaprntz zanan gelmig veya ona yakln ise unuttulunuz
dozu almayruz. Bir sonraki dozu regetenizde belirtildi[i gekilde zamanrnda alarak normal
doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozlan dengelemek iqin qift doz almaymtz.

SYMRA ile tedavi sonlandrnldrgrnda olusabilecek etkiler:
. Doklorunuzla g6riigmeden SYMRA 'yr aniden brrakmayrnrz. Tedaviniz en az t hafta siire
ile kademeli olarak azaltrlarak sonlandlnlacaktrr. Uzun ya da klsa stireli tedavi sonrasrnda,
tedaviniz sonlandrnldrprnd abazr yalrr etkiler gdriilebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorlulu, baq

afnsr, mide bulantrsr, kaygr, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik depresyon,
a!n, terleme ve sersemliktir. Daha uzun sflre SYMRA kullanmamz halinde, bu yan
etkilerin srkhfirmn ve giddetinin artlp artmayacagr konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi, SYMRA'nrn igerilinde bulunan maddelere a1n duyarhhgr olan kigilerde
yan etkiler olabilir.
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Aqafirdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya
size en yakrn hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:

. Yiizde gigme

. Dilde gigme

Aga[rda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastahktan veya birlikte kullanrlan ilaglardan
da kaynaklanryor olabilir.

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde gdsterildili gekilde srnrflandrnlmrgtrr:

Qok yaygrn: 10 hastanrn en az birinde gdr[lebilir.
Yaygrn: l0 hastanrn birinden az, fakat 100 hastarun birinden fazla gdriilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az, fakat 1.000 hastanrn birinden fazla gdriilebilir.
Sepek: 1.000 hastamn birinden az g6riilebilir.

Qok seyek: 10.000 hastanrn birinden az gdriilebilir.
Srkhg bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Qok yaygrn:
. Baq ddnmesi, uyku hali

Yaygrn:
. iqtah artrqr
. Abartrh bir qekilde kendini oldufiundan daha iyi hissetme, biling bulamkhlr, cinsel istekte
azql64 Oa*"tal uyanlara karsr a5rn hassasiyet, uykusuzluk, kiginin yer ve zaman
kalramrm yitirmesi
. istemli kas hareketlerinde diizensizlik (ataksi)
. Koordinasyon bozuklugu dikkat kaybr, hafiza bozuklufu, titreme (tremor), konugma
bozuklulu (dizartri), yanm4 batma, kanncalanma hissi, denge bozuklu[u, unutkanl*,
sakinlik, aqrn halsizlik, ba; alnsr
. Bulamk gdrme, gift gdrme
. Bag ddnmesi (vertigo)
. A[rz kurululu, kabrzhk, kusma, gaz, kann boglulunda qiqkinlik
. Peniste sertlelme bozuklupu
. Yorgunluk, sarhogluk hissi, kol ve bacaklarda srvr toplanmasrna bagh gigme (periferik
iidem), 6dem, yiiriiyiigte anormallik, anormallik hissi
. Kilo artrgr

Yaygrn olmayan:
. iqtah kaybr
. Kendine yabancrlaqma, kiqisel kimlik duygusu kaybr (depersonalizasyon), orgazm
olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) depigiklikleri, depresif
ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sann (haltsinasyon), anormal riiyalar,
cinsel istekte artrq, krsa siireli a;rn huzursuzluk durumu (panik atak), gevresel uyanlara
ilgisiz kalma (apati)
. Bilme ve kavramaya iligkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara kargr
hassasiyet kaybr (hipoestezi), gdrme alanrnda bozukluklar, gdz titremesi (nistagmus),
konugma bozuklulu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayfi1ama, istemli hareketlerin
bozulmasr (diskinezi), dii$i.ince ugu$masr (psikomotor hiperaktivite), ayala kalkarken
gdriilen bag d6nmesi, duyularda uyaranlara karsr agrn hassasiyet, tat alamama, yanma
duygusu, amagh hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyugukluk, bayrlma hali,
unutkanhk



. Gdrme bozukluklan, gdrme alanrnda bozukluklar, giiz kurululu, giizlerde gigme, gdrsel
keskinlikte azalm4 gdzlerde agn, 96z yorgunlugu (astenopi), gdzya$rnda artma
. Kalp ahm luzrnda deligiklikler ve ritim bozukluklan

. Birinci derece AV blok

. Kalbin normalden hrzh atmasr (tagikardi)

'Ytiz ktzan.uast, stcali basmasr, diigiik tansilon (kan basurcr), el re al aklarda periferik.;
sofiukluk, yiiksek tansiyon (kan basrncr)
. Nefes darhEr, dkstiriik, burunda kuruluk
' Tiikiiriik salgtstnda artm4 yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kagmasl
(gastrodzofageal refl ii), a[rzda hissizlegme
. Terleme, krrmrzr renkli kabartrh (papiiler) ddkiintiiler
. Kas sefiirmesi, eklemlerde gigme, kas kamplan, kas a$nsr, eklem apnsr, slrt agnsr, kol
veya bacaklarda a[n, kas sertli[i
. Afirrh ve giigliikle idrara grkma, istem drgr idrar kagrrma
. Ejakiilasyonda gecikme (geg bogalma), cinsel fonksiyon bozuklu[u
. Olagan drgr halsizlik, diigme, susuzluk, gdltste slkrfma, yaygrn 6dem, a!n, iigiime
' Bazr karaciler ve b6brek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, keatinin

! fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yiikselme, trombosit sayrsrnda ^zalma. Burun ve bofiaz yollan iltihabr (nazofarenjit)
. Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek:
. Kandaki akluvar sayrsrnrn azalmasr (n6tropeni)
. Di\tik kan gekeri seviyeleri (hipoglisemi)
. Disinhibisyon, artmrg ruh hali (duygudurum)
. Hareketlerde yavaglam4 var olmayan bir kokuyu algrlama (parosmi), yazt yu:ma
yetenelinde bozulma (disgrafi ). Giirme alarunda ktvrlctm geklinde rgrk ve renk algrsr (fotopsi), gdzlerde iritasyon, 96z
bebeklerinde biiyiime, 96zle bakrlan cisimlerin titreqiyor izlenimi vermesi (osilopsi), gdrsel
derinlik algrsrnda defiigme, gdrme alarunda gevresel (periferik) g6rme kaybr, qagrhk, g6rsel
parlakhk
. Kalp atrm hrzrnda deligiklikter ve ritim bozukluklan

. Siniis ta5ikardisi

\- . Siniis aritmisi
. Siniis bradikardisi

' Burun trkamkh[r, burun kanamasr, burun boqlu[u dokusu iltihabr (rinit), horlam4 bolaz
kurululu
. Kann boglulunda srvr toplanmasr, yutma gtigliipii, pankreas iltihabr (pankreatit)
. Soluk terleme, kurdegen (iirtiker)
. Boyun bdlgesinde kramp (servikal spazm), boyun alnsr, kaslarda giddetli zayrflrk ve a[n
(rabdomiyoliz)
. Normalden az idrar yapma, kibrek yetmezlili
. Ayba;r yoklu[u; adet g6rememe (amenore), giiliis alnsr, memede akrntr, alnh adet /
aybagr ddnemi (dismenore), memelerde biiyiime
. AteS; viicut rsrsrnrn normalden yiiksek olmasr
. Kan gekerinde (glukoz) yiikselme, kan kreatininde artma, kan potaslumunda diigme, kilo
kaybr, akyuvar (liikosit) sayrsrnd a azalma

Bilinmiyor:
' QT uzamasr adr verilen kalpte ani ritim bozukluklanna ve ani dliimlere yol agabilen bir
durum



' Ciltte ve gdz gevresinde kan oturmasr, sislik ve krzankhkla seyreden iltihap (Stevens-
Johnson sendromu)

Pazarlama sonrasr gdzlem srrasrnda ilave olarak
. Alerji sonucu yiiz ve bolazda gigme, alerjik reaksiyon. agrn duyarhhk
. Bag alr'rsr, biling kaybr, zihinsel bozukluk
. Konjestif kalp yetmezli[i
. Gdziin saydam cisminin (komea) iltihabr
. Halsizlik, krnkhk
. Dil 6demi, ishal, mide bulantrsr, yiizde qiqme, ka5rntr
. idrar yapamama nedeniyle mesanede a$rn idrar toplanmasl
. AkciEerlerdeki hava yollannda srvr toplanmasrna balh qigme (pulmoner 6dem)
. Erkeklerde meme biiyiimesi

' Kalp ritim diizensizli[i anlamma gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayrtlannda
(EKG) degisiklik

gibi ek yan etkiler bildirilmigtir.

E[er bu kullanma talimannda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsantz
dohorunuzu veya eczacrnzt bilgilendiriniz.

5. SYMRA'nln saklanmasl
SYMM'yt qocuHarm gdremeyece[i, eriSemeyece$i yerlerde ve ambalaj mda saHaymrz.
SYMRA'yI 25 "C'nin altrndaki oda srcakh[rnda saklaymz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnu.
Ambalajmdaki son kullanma tarihinden sonra SYMM'yr kullanmaytnrz.

Eler iiriinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz SYMRA'y kullanmayrmz.

Qevreyi korumak amacryla kullanmadr[rnrz SYMRA'yI $ehir su].una veya g6pe atmaylmz.
Bu konuda eczacrnrza damgmrz.

\, Ruhsat sohibi . Sanovel ilag San. ve Tic. A.$.
3,1460 istinye - Istanbul

Oretim yeri .' Sanovel ilag San. ve Tic. A.$.
34580 Siliwi - lstanbul

Bu kullanma talimofi ...... ... tarihinde onaylanmrytr.

/)
c.J

8


