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KULLANMA TALiMATI

FEXADYNE@ 180 mg film tablet
Agadan ahmr,

Elkin madde: Feksofenadin hidrokloriir
Yardtmc: maddeler: Mikrokristalin seliiloz pH \0 I, Mikrokristalin seliiloz pH \02,
prejelatinize rrnsir nisastasi, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, Aquarius Preferred
HSP BPP319752 Purple (boyar madde icerigi; hidroksipropil metilseluloz, titanyum dioksit
(E 171), kopovidon, polidekstroz, polietilen glikol, orta zincirli trigllseritler, siyah demir oksit
(E 172), FD&C Mavisi No.2 Aliiminyum lake, eritrosin lake).

Bu ilaet kullanmaya baslamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, ~iinkii sizin i~in linemli bilgiler Ieermektedlr,

• Bu kullanma talimattnt saklaytntz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyac duyabilirsiniz.
• Eger ilave sorulartntz olursa, lutfen doktorunuza veya eczactmza dantsimz.
• Bu ilac kisisel olarak sizin icin recete edilmistir, baskalartna vermeyiniz.
• Bu ilacin kullanimi sirasmda doktora veya hastaneye gittiginizde dokiorunuza bu ilaci

kullandigimu soyleyiniz.
• Bu talimatta yaztlanlara aynen uyunuz, llac hakkinda size rmerilen dozun dtsinda

yllksek veya du§uk doz kullanmaytntz.

Bu Kullanma Talimatmda:

I.FEXADYNE nedlr ve ne ifin kullamlzr?
2.FEXADYNE'i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler
1.FEXADYNE nasi! kullamlIr?
4.Olas: yan etkiler nelerdir?
5.FEXADYNE'nin saklanmas:

Ba,bklan yer almaktadir•

1. FEXADYNE nedir ve ne i~in kullambr?

FEXADYNE'nin etkin maddesi feksofenadin hidrokloriir'diir. 1 film tablet icinde 180 mg
feksofenadin hidrokloriir (168 mg feksofenadin) bulunur. Tabletler, eflatun renkli, bir yiizii
"180" baskih, kapsiil bicimli (oblong) film kaphdrrlar.
FEXADYNE, 20 film tabletlik blisterler iceren karton kutu ambalajlarda kullaruma
sunulmustur,

FEXADYNE'nin 2 dozaj sekli mevcuttur. FEXADYNE 180, bir film tablet icinde 180 mg
feksofenadin hidrokloriir icerir, FEXADYNE 120, bir film tablet icinde 120 mg feksofenadin
hidroklorur icerir,

FEXADYNE, antihistaminik ilaclar grubundandtr. Antihistaminik ilaelar, saman nezlesi
(mevsirnsel alerjik rinit) denen hastahkla ortaya cikan aksmk, kasinnh burun akmnsi,
gozlerde kizarma ve sulanma gibi belirtileri aynca kronik idiyopatik iirtiker denen hastahkta
gorulen ciltte kasmti ve krzarma gibi belirtileri iyilestirirler.
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• Doktorunuz size veya 12 yasindan btiyuk olan cocugunuza FEXADYNE'i, kronik idiyopatik
ilrtiker adi verilen hastahga bagh olarak gelisen asagidaki belirtilerin giderilmesi icin
recetelemis olabilir:
- Ciltte kasmn ve kizankhk

2. FEXADYNE'i kuUanmadan llnce dikkat edilmesi gerekenler
FEXADYNE'i a~agldaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eger FEXADYNE'nin icindeki etkin madde olan feksofenadin hidrokloriire karst veya ilacm
icerdigi diger maddelerden birine~I alerjiniz varsa

FEXADYNE'I a~agJdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eger;
Sizde karaciger ya da bobrek problemleri var ise
Kalp hastahgi gecirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise (FEXADYNE gibi
ilaclar kalp atmnmn hizlanmasma veya duzensiz atmasma sebep olabilir)
lleri yasta iseniz
Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsarnz doktorunuza
soyleyiniz,

Bu uyanlar gecrnisteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin icin gecerliyse, lutfen
doktorunuza darnsimz,

Hamilelik

Ilact kullanmadan once doktorunuza veya eczaczmza dantstmz.
Doktorunuz, FEXADYNE'nin saglayacagi faydanm, bebeginiz icin olasi zarardan daha fazla
oldugunu dusunuyorsa, ilaci kullanmamzi tavsiye edebilir. Doktorunuza damsmadan
FEXADYNE'i kullanmayimz.

Tedaviniz strastnda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczaczmza
danisimz.

• Emzirme

RaCi kullanmadan once doktorunuza veya eczactntza danisimz.

Ernzirme sirasmda FEXADYNE kullammi oneriimemcktedir. Ernzinne sirasmda
FEXADYNE ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebegi anne sutune gecen az miktarda
feksofenadin hidroklorurden korumak icin, sat venneyi birakmaruz gerekir,

Ara~ ve makine kullanmn

Am" ve makine kullamrm iizerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Diger ila~lar ile birlikte kullanmn

- Aliiminyum ve magnezyum hidroksit iceren antasitler (FEXADYNE ile bu tip antasit
ilaclann uygulanmasi arasmda 2 saatlik sure brrakilmasi onerilmektedir).
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Eger receteli ya da recetesiz herhangi bir ilact su anda kullaniyorsantz veya son zamanlarda
kullandtntz ise lutfen doktorunuza veya eczacmlza bunlar hakkinda bilgi veriniz.

FEXADYNE®'nin i-;eriginde bulunan bazi yardunei maddeler hakkmda iinemli bilgiler

Bu tibbi iiriiniin her bir film tableti, 0.0005 mmol'den (ya da 0.0115 mg) daha az sodyurn
icermektedir, Dow nedeniyle uyan gerektirmernektedir.

3. FEXADYNE nasrl kullamllr?

Uygun kullamm ve dozluygulama slkllgI i-;in talimatlar:
Eriskinler i1e 12 yas ve uzerindeki cocuklar icin onerilen feksofenadin hidrokloriir dozu giinde
tek doz olarak 180 mg'dir (Giinde 1 adet, FEXADYNE 180 mg Film Tablet).

Uygulama yolu ve metodu:
FEXADYNE agrzdan kuIlamltr. TabletIeri bir bardak su ile doktorunuzun onerdigi miktarda
yutunuz. Tabletleri, yemeklerden once ahruz,

• Hazimsizhk sikayetleriniz icin aliiminyurn veya magnezyurn iceren antasit ilaclar
kullamyorsarnz, bu ilaclann ahnmasiyla, FEXADYNE'nin yutulmasi arasmda 2 saatlik bir
zaman arahgi birakirnz.

Degi~ik ya~ gruplart:
Cocuklarda kullammt: FEXADYNE 12 yasmdan kncuk cocuklarda guvcnilirligi ve etkinligi
heniiz kamtlanmadigi icin, kullamlmaz.

Ya~ltlarda kullsnum: Yash bastalan kapsayan cahsrnalar bu hastalarda feksofenadin
hidrokloriir dozunun ayarlanmasuun gerekli olmadigim gostermektedir,

•

Ozel kullannn durumlan:
BiibrekIKaraciger yetmezligi: Ozel risk gruplanrn (bobrek veya karaciger bozuklugu olan
hastalar) kapsayan cahsmalar bu hastalarda feksofenadin hidrokloriir dozunun ayarlanmasirun
gerekli olmadignn gostermektedir.

Eger FEXADYNE'nin etkisinin cok guctu veya zaytf olduguna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczaclmz ile konusunuz.

KullanmaDlZ gerekenden daha fazla FEXADYNE kullandiysamz

FEXADYNE'den kullanmamz gerekenden fazlustnt kullanmtssantz, bir doktor veya eczaci ile
konusunuz.

FEXADYNE'i kullanmayi unutursamz

Unutulan dozlan dengelemek icin ,ift doz almaytmz.

FEXADYNE ile tedavi sonlandlrIldtgmda olusabilecek etkiler

FEXADYNE tedavisini doktorunuzun onayi olmadan biraktrsanrz; ciltte kizankhk ve k~IDtJ

gibi yakmmalanmz tekrar baslayabilir,
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4. Olasl yan etkiler nelerdir?

TUm ilaclar gibi FEXADYNE'nin iceriginde bulunan maddelere duyarh olan kisilerde yan
etkiler olabilir.

A~agldakilerden biri olursa, FEXADYNE'i almayi durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil servlslne basvurunuz:

• ZorIukla ve hmltih bir sekilde nefes almaya baslarsaniz
• Yiiz, dil veya bogazmizda, yutmayi veya nefes almayi zorlasnracak bir sisme ortaya
cikarsa

Bunlann hepsi cok ciddi yan etkilerdir. Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, FEXADYNE'e
karst ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tibbi mUdahaleye veya hastaneye

• yatmlmamza gerek olabilir.

~agldakilerdenherhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:

• B~ agnst, uyusukluk, bulantI, bas donmesi, yorgunluk

Bunlar FEXADYNE'nin zayif yan etkileridir.

Eger bu kullanma talimatmda bahsi gecmeyen herhangi bir yan etki ile karsilasirsaniz
doktorunuzu veya eCZaClnIZI bilgilendiriniz.

5. FEXADYNE'nin saklanmasr

FEXADYNE'i cocuklann goremeyecegi, erisemeyecegi yerlerde ve ambalajtnda saklaymtz.

•
25°C'nin altmdaki oda sicakhgmda ve orijinal ambalajmda saklayimz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklaynuz,

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FEXADYNE'i kullanmaytniz.

Ruhsat sahlbl:
ALi RAiF iLA<;: SANAYi A.S.
Yesilce Mahallesi
Doga Sokak No: 4
34418 Kagrthane/lstanbul

Uretim yeri:
ALi RAiF iLA<;: SANAYi A.S.
ikitelli aSB Mahallesi
10. Cadde No: 3/IA
Basaksehir/lstanbul

Bu kullanma talimatt tarihinde onaylanmisttr.
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