
KULLANMA TALIMATI

TELViS PLUS 80 mll25 mg tablet

A[rz yoluyla ahnlr.

e Etkin maddeler: Her tablet 80 mg telmisartan ve 25 mg hidroklorotiyazid igerir.

e Yardrma maddeler: Amonyak, PVP K25, trometamol, mannitol (E 421), aerosil 200,

starch RX 1500, krrmrzr demir oksit (E17211) ve magnezyum stearat igerir.

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan tince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkii sizin igin Onemli bilgiler iqermektedir.

, Bu kullanma talimatmt saklaytntz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

. E{er ilave sorulannrz olursa, liitfen doktorunuza veya eczactruza daruSmtz.

. Bu ilag kisisel olarak sizin igin reqete edilmistir, bagkalarma vermeyiniz.

. Bu ilactn kullantmt srastnda, doktora veya hastaneye gittiginizde dolctorunuza bu ilact

kullandt{mtn s 6y I ey iniz.

. Bu talimatta yanlanlara aynen uwnuz. ilaE hakhnda size rinerilen dozun dtsmda yiiksek

veya diigiik doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. TELVLS PLUS nedb ve ne igin kullanilrr?

2. TELVLS PLUS'r kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. TELVLS PLUS nasil kullanilt?

4. Olat yan etkiler nelerdir?

5. TELVhS PLaS'm saklanmast

Baqhklan yer almaktadlr.



1. TELViS PLUS nedir ve ne igin kullanrhr?

TELVIS PLUS 80 mg / 25 mg tablet, pembe renkli, oblong tabletler geklindedir.

TELVIS PLUS, 28, 84 ve 98 tablet iqeren Aliiminyum/Aliiminyum blister ambalajlarda

piyasaya sunulmakladrr.

TELVIS PLUS tabletler, telmisartan ve hidroklorotiyazid adr verilen iki etkin madde igerir.

Her iki madde de ytksek kan basrncrnr kontrol etmeye yardrmcr olur.

- Telmisartan, "anjiyotensin II resept<ir antagonisti" olarak adlandrllan ilag grubuna

dahildir' Anjiyotensin II, viicudunuz tarafindan iiretilir ve kan damarlarrrun daralmasma,

bdylece kan basrncrrun ytikselmesine neden olur. Telmisartan, anjiyotensin II maddesinin

bu etkisini engeller, bdylece kan damarlan geniqler ve kan basmcr diiger.

- Hidroklorotiyazid, "tiyaztd, diiiretikler" olarak adlan<trnlan bir gruba dahildir. idrar
grkrprm arttrrarak kan basrncrnrn diigmesini sa!lar.

Kan basrnct yiiksekligi, tedavi edilmedifi takdirde, qegitli organlardaki kan darrarlartnrn zarar

gdrmesine neden olabilir. Bu durum, bazen, kalp krizi, kalp yetmezlifii, bobrek yetmezlili,,

inme veya kdrlii$e yol agabilir. Genellikle, hasar oluqmadan cince kan basrncr yiikseklifi bir
belirti vermez. Bu nedenle, kan bastncrnrzrn normal srmrlarda olup olmadrlrm di.izenli olarak

kontrol etmeniz gok onemlidir.

TELViS PLUS, telmisartan veya hidroklorotiyazidin tek baqrna kullamlmasr ile kan basrncr

yeterince kontrol alttna almamayan (esansiyel hipertansiyon) hastalarda, yiiksek tansiyonun

tedavisinde kullamlrr.

2. TELViS PLUS'r kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

TELVIS PLUS'r a;afrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
EIer;

o Telmisartanaya da TELVIS PLUS'rn formiiliindeki yardrmcr maddelerden herhangi

birine kargr aleqiniz (hipersensitivite) varsa (Bkz. "yardrmcr maddeler',),

r Hidroklorotiyazid veya diler siilfonamid ttirevi ilaglardan herhangi birine kargr

alerj iniz varsa,

o 3 ayhktan daha btiyiik gebelifiniz varsa (erken gebelik drinemlerinde cle TELVIS
PLUS kullammrndan kagrnmanrz cinerilir. Bkz. .,Hamilelik").



Kolestaz veya biliyer obstriiksiyon (saframn safra kesesinden bogalmasr ile ilgili

sorunlar) gibi alrr karaciger sorunlanmz veya difier giddetli karaciger rahatsrzhlrnrz

varsa,

$iddetli bitbrek rahatslzhlrnrz varsa.

Doktorunuz. kan potasyum diizeyinizde diigtikliik veya kalsiyum di.izeyinde yiikseklik

saptamr$sa ve bu durum tedavi ile daha iyiye gitmiyorsa.

Bu durumlardan herhangi biri sizin igin gegerli ise TELVIS PLUS almadan dnce doktorunuza

bildiriniz.

TELVIS PLUS'r aqaprdaki durumtarda niXfafli KULLANINIZ

Eler aqaSrdaki durumlardan herhangi biri sizin igin gegerli ise veya daha once herhangi birini

geEirdiyseniz, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz:

. Diisiik tansiyon. E[er viicudunttzdan fazla miktarda su kaybr olmu$sa veya idrar

sdktOriicti tedavi nedeniyle viicudunuzda tuz yetersizli$i ortaya grkmrqs4 az Iuzlv

diyet uyguluyorsanlz, ishal velveya kusma gikayetiniz varsa veya hemodiyalize

giriyorsamz, kan basrncrruz (tansiyon) diiqebilir,

o Bdbrek hastahgr veya b<ibrek nakli,

o B<ibrek arter stenozu (tek veya her iki bdbregin kan damarlannda daralma),

o KaraciBer hastalrgr.

r Kalpte sorunlar,

. Diyabet,

. Gut,

r Aldosteron diizeyindeki yiikselme (kanda gegitli minerallerin diizeylerindeki

dengesizlik nedeniyle viicutta su ve tuz tutulmasr),

o Sistemik lupus eritematozus ("lupus" veya "SLE" olarak da adlandrrrlrr). Lupus,

viicudun kendi balrgrkhk sisteminin vticuda saldrrmasr ile seyreden bir hastahktrr.

Gebe olduSunuzu veya gebe olma ihtimaliniz oldu[unu d0giiniiyorsamz, mutlaka doktorunuzu

bilgilendiriniz. TELVIS PLUS erken gebelik ddneminde dnerilmez. 3 ayhktan daha biiyiik

gebeliklerde ise kullarulmamahdrr. Bu i1a9 eler gebelilin 3. ayrndan sonra kullamlrrsa,

bebele ciddi gekilde zarar verebilir (Bkz. "Hamilelik").

a

a



Hidroklorotiyazidlerle yaprlan tedavi viicudunuzda elektrolit dengesinin bozulmasma neden

olabilir. Srvr veya elektrolit dengesindeki bozulmanm en tipik belirtileri qunlardrr: alrz

kuruluSu, halsizlik, uyugukluk, uyku hali, huzursuzluk, kas a[rrlarr veya kramplan, bulantr,

kusma, kaslarda yorgunluk ve kalp atrm htzrnda anormal artrq (dakikada 100 atrmdan fazla).

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

Cildinizde glineqe duyarhhlrn arttr$rm diqiintiyorsann, yani cildinizde normalden daha qabuk

ortaya grkan giineq yamlr (kzarrkhk, kagrntr, giglik, kabankhk) oluyorsa, doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Ameliyat veya anestezi gereken durumlarda doktorunuza TELVIS PLUS kullandrlrmzr

sciyleyiniz.

TELVIS PLUS gocuklarda ve 18 yagrna kadar adolesanlarda dnerilmez.

Diler tiim "anjiyotensin II reseptdr antagonisti" grubu ilaglarda oldulu gibi, telmisartamn

tansiyonu diigiirticii etkisi, siyah rrktan hastalarda, daha az olabilir.

Bu uyarrlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen

doktorunuza damqrnrz.

TELVIS PLUS'rn yiyecek ve igecek ile kullamlmasr

TELVIS PLUS ag kamrna veya yiyeceklerle birlikte ahnabilir.

Hamilelik

Ilact kullanmadan once doklorunuza veya eczaantza danrymtz.

E$er gebe oldulunuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduSunu diigiiniiyorsamz, mutlaka

doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz, normal olarak, hamile kalmamzdan 6nce veya

hamile oldu[unuzu <ilrenir tilrenmez ilacrnrzr kesecek ve size bagka bir ilag dnerecektir.

TELViS PLUS erken gebelik dcineminde <inerilmez. 3 ayhktan biiyiik gebelikler<le ise

kesinlikle kullamlmamahdr. Qiink0 gebeli[in 3. ayrndan sonra kullamlmasr halinde bebekte

ciddi zar arlar olu gturabil i r.

Tedaviniz strasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza yeya eczactnza

daruSmtz.



Emzirme

Ilau kullanmadan rince doldorunuza veya eczauntza daruSmtz.

Emziriyorsanrz veya emzirmeye baqlamak iizereyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. TELVIS

PLUS emziren kadrnlarda <inerilmez. E[er emzirmek istiyorsamz, dzellikle bebefiiniz yeni

dofan veya prematiire (erken do$um) ise, doktorunuz sizin iqin baqka bir ilaq <inerecektir.

Arag ve makine kullanlmr

TELVIS PLUS'rn arag ve makine kullammr iizerine etkisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadr.

Bununla birlikte, yiiksek tansiyon nedeni ile tedavi edilen bazr kigiler sersemleme veya

yorgunluk hissedebilir. Eger kendinizi sersemlemiq veya yorgun hissediyorsanv arag veya

makine kul lanmayrmz.

TELViS PLUS'rn igerifinde bulunan bazl yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler

TELViS PLUS her dozunda 517,9 mg mannitol igerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarr

gerektirmemektedir.

Difier ilaqlar ile birlikte kullanrmr

Regetesiz ilaglar dahil, herhangi bir bagka ilag kullamyorsanlz veya son zamanlarda

kullandrmz ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Doktorunuz, kullandrlrruz ilaglarrn dozunu deliqtirebilir veya bagka onlemler alabilir. Bazr

durumlarda ilaglardan birini brrakmak zorunda kalabilirsiniz. Ozellikle aqalrda listelenen

ilaglar TELVIS PLUS ile birlikte, aym zamanda kullanrlacaksa bu durum gegerlidir:

r Lityum igeren ilaglar (bazr depresyon tiplerinin tedavisi igin kullamlrr),

o Kanda potasyum diizeyini diiqtiren (hipokalemi) ilaglar: di[er idrar sdktiir0cii ilaglar,

ba$rrsak yumugatrcr ilaglar (6m: hint ya[r), kortikosteroidler (Orn: prednizolon),

ACTH (bir hormon), amfoterisin (bir mantar ilacr), karbenoksolon (a$rzdaki yaralarr

tedavi etmek igin kullamlrr), penisilin G sodyum (antibiyotik) ve salisilik asit ve

tiirevleri,

o Potasyum diizeyini yiikseltebilen ilaglar: potasyum tutan idrar s<iktiiriiciiler, potasyum

destekleri, potasyum igeren tuzlar, ACE inhibitdrleri (yiiksek tansiyon tedavisinde

kullanrlrr), siklosporin (organ naklinde kullamlan bir ilag) ve heparin sodyum (kan

sulandrncr bir ilag) gibi ilaglar,

. Kalp ilaglarr (drn: digoksin) veya kalp ritminizi diieenleyen ilaglar (cim: kinidin,

hidroksikinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bepridil igeren

ilaglar),



Mental bozukluklarrn tedavisi igin kullamlan ilaglar (iim: tiyoridazin, klorpromazin,

levopromazin, trifluoperazin, siyamemazin, siilpirid, siiltoprid, amisiilpirid, tiyapirid,

pimozid, haloperidol, droperidol igeren ilaglar),

Ytiksek tansiyon tedavisi igin kullamlan diger ilaglar (betablokerler ve diazoksid gibi),

afn kesiciler (aspirin gibi ilaglar ve steroid olmayan aprr kesiciler), kanser tedavisi

igin kullamlan ilaglar (siklofosfamid, metotreksat, amifostin gibi), gut tedavisi igin

kullanrlan ilaqlar (probenesid, siilfinpirazon ve allopurinol gibi), artrit tedavisi igin

kullamlan ilaglar (tirn: steroidler, metotreksat, alrr kesiciler), vitamin D ve kalsiyum

destekleri, mide ve ba$rsak hastahklannda kullamlan ilaglar (6rn: sisaprid, biperidin,

difemanil), bazr antibiyotikler (sparfloksazin, damar yolundan verilen eritromisin

gibi), srtma tedavisinde kullanrlan halofantrin, alerjiye karqr kullamlan mizolastin ve

terfenadin, bazt parazitlere karqr kullarulan pentamidin, beyne kan akrmrm arttrran ve

damardan verilen vinkamin,

$eker hastalgr tedavisinde kullanrlan insiilin ve afrzdan ahnan ilaglar (drn:

metformin),

Kolesterol diigiiriicti regineler (kolestiramin ve kolestipol),

Damar daraltrcr noradrenalin,

Antiviral bir ilag olan amantadin,

Kas spazmlannr gidermekte kullamlan baklofen,

Alkol, barbitiirat, narkotikler ve antidepresanlar.

TELVIS PLUS, diger ilaglarrn kan basrncrm dtigiir0cii etkisini arttrrabilir. TELViS PLUS

kullamrken difer ilacrruzrn dozunun ayarlanmasrna gerek duyuyorsarlz doktorunuza

damqrmz.

Kan basrncrm diigiAen diger ilaglarla oldugu gibi, TELVIS PLUS'rn etkisi steroid olmayan

antienflamatuvar ilaglann (6m: aspirin veya ibuprofen) ahnmasr ile azalabilir.

EPer regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilau qu anda kullantyorsaruz veya son zamanlarda

kullandmtz ise ltitfen doldorunuza veya eczactntza bunlar hakktnda bilgi veriniz.



3. TELViS PLUS nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfir igin talimatlar:

TELViS PLUS'r her zaman doktorunuzun size sdyledili gekilde kullanrnrz. Eler emin

de$ilseniz, doktorunuz veya eczaclnlz ile gciriiqiinilz.

Uygulama yolu ve metodu:

TELVIS PLUS giinde I tablet qeklinde kullamlrr. Tabletleri her giin aynr saatte ahmz. Bu

ilacr a9 karmna veya yemekle birlikte alabilirsiniz. Tableti, su veya alkol igermeyen bagka bir

igecekle almrz. Doktorunuz size aksini sciyleyinceye kadar ilactnrzr her giin diizenli olarak

almamz gerekir ve bu gok Onemlidir.

Defiqik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

TELVIS PLUS'rn gocuklarda ve 18 yaqrn alhndaki adolesanlarda giivenlili$ ve etkililigi

bilinmemektedir. Bu yaq grubunda kullanrmr cinerilmez.

Yaghlarda kullanrmr:

Doz ayarlwnasr gerekli defildir.

6zel kullanrm durumlarr:

Biibrek yetmezli[i:

Bribrek fonksiyonl arr dtizenl i olarak izlenmelidir.

Karaciler yetmezlifii:

Eler karacileriniz norma"l galtgmryorsa, giinde 40 mg telmisartan ile 12.5 mg

hidroklorotiazidin kombine dozu agrlmamahdrr. Ciddi karaciler hastahlrmz varsa TELVIS

PLUS kullanrlmamal rdrr,

EPer TELViS PLL\S'w etkisinin qok gilqlii wya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var ise

dohorunuz veys eczacmtz ile konusunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla TELViS PLUS kullandlysamz

Eger kaza ile gereSinden daha fazla tablet aldrysamz hemen doktorunuzu bilgilendiriniz ve

hemen en yakrn hastanenin acil servisine bagvurunuz.

TELVLS PLUS'tan kullanmantz gerekendenfazlaxnt kullanmqsantz bir dohor veya eczact ile

konuSunuz.



TELViS PLUS'r kullanmayr unutursanu

Bir dozu almayr unutursamz endiqelenmeyiniz. Hatrrlar hatrlamaz ilacrntzt altp ertesi giin

normal qekilde almaya devam ediniz. E[er ilacrnrzr almayr bir giin boyunca unutursamz ertesi

giin normal dozunuzu alarak devam ediniz.

(Jnutulan dozlart dengelemek iqin qift doz almaymtz.

TELViS PLUS ile tedavi sonlandrnldr[rndaki olugabilecek etkiler

Veri mevcut defiildir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglarla oldu[u gibi, TELViS PLUS'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan

kiqilerde yan etkiler olabilir.

Aga$rda belirtilen yan etkilerin srkhk tammlarr ptiyledir:

e Qokyaygm (10 kullanrcrdan 1'den fazlakigi etkilenir)

. Yaygrn (100 kullamcrdan l-10 kiqi etkilenir)

. Yaygrn olmayan (1.000 kullamcrdan 1-10 kigi etkilenir)

r Seyrek (10.000 kullanrcrdan 1-10 kigi etkilenir)

r Qok seyrek (10.000 kullamcrdan I'den az kigi etkilenir)

r Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle srkhk tahmin edilemiyor).

Aqafrdakilerden biri olursa, TELViS PLUS'I kullanmayr durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yalun hastanenin acil biiliimiine baEvurunuz:

Sepsis**: ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandtrrlan, biitiin vticutta enflamasyon (iltihap)

qeklinde ortaya gftan giddetli bir enfeksiyon durumu), cilt ve mukozada ani qigme

(anjiyotidem).

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir ve oldukga seyrek g<iriiliir. Bu durumda ilacr

kullanmayt derhal kesiniz ve derhal doktorunuza bagvurunuz. Bu etkiler tedavi edilmez ise

dliimle sonuglanabilir.

TELViS PLUS'rn olasr yan etkileri:

Yaygrn yan etkiler arastnda gunlar bulunur:

. Ba$ ddnmesi.



Yaygrn olmayan yan etkiler arasrnda gunlar bulunur:

r Kan potasyum d0zeylerinde dil;me,

o Endiqe (anksiyete),

r Baygrnhk,

. Kanncalanma ve iSnelenme hissi (parestezi),

r Baq ddnmesi hissi (vertigo),

. Kalp hrzrnrn artmasl (tagikardi),

r Kalpte ritim bozukluklan,

r Kan basrncrmn (tansiyonun) diipmesi,

. AyaEa kalkrnca kan basmcmtn ani diigmesi,

. Nefes darhfr,

r ishal,

. AEtz kurulufiu,

o Gaz,

r Srrt aErrsr,

. Kaslarda spazm,

r Kas afnlan,

r Ereksiyon saglayamama veya siirdilrememe,

e GdEiiste aEn,

o Kanda tirik asit diizeylerinde artma.

Seyrek yan etkiler arasmda gunlar bulunur:

r AkciEerlerdeiltihaplanma(brongit),

o Lupus hastahlrmn tetiklenmesi veya kcitiilegmesi (viicudun bafrgrkhk sisteminin kendi

dokulanna saldrmasr sonucu eklemlerde aEn, deri diikiintiileri ve ate$ olmast),

. BoEaz aEnsl,

r Siniislerdeiltihaplanma,

e Depresyon,

. Uykuya dalmada giigliik,

. Gdrmede bozulma"

r Nefes almakta giigliik,

r Kann aEnsr,



. Kabshk,

o Yemekten sonra qiqkinlik (dispepsi),

o Kendini hasta hissetme,

r Midede iltihaplanma (gastrit),

r KaraciEer fonksiyonlannda anormallik*,

. Oltime de yol agabilen cilt ve mukozalarda ani gigme (dliimle sonuqlanabilen

anjioodem),

. Ciltte krzankhk (eritem),

o Kaqrntt veya ddkiintii gibi alerjik reaksiyonlar,

r Terlemede artt$,

r Kurde$en (iirtiker),

. Eklem agrrlan (artralji),

. Kol ve bacaklarda alrrlar,

. Kas kramplart,

. GriP benzeri belirtiler,

E AEN,

. Kanda iirik asit diiaeyinde yiikselme,

. Kanda sodyum diizeyinde diigme,

. Kanda kreatinin diizeyinde yiikselme,

o KaraciEer enzimleri veya kreatinin fosfokinaz d0zeylerinde arfiq'

(*Telmisartan ile elde edilen pazarlama sonrasl deneyimlere gOre, karaciSer fonksiyonlannda

anormallik ve karacigerde bozukluk giinilen hastalarrn go[unlufu Japon hastalardrr. Bu yan

etkilerin Japon hastalarda ortaya grkmast daha olasrdrr)

Telmisartan:

Tek bagrna telmisartan kullanan hastalarda bildirilen yan etkiler:

Yaygrn olmayan yan etkiler arasrnda qunlar bulunur:

. Ust solunum yolu enfeksiyonu (<im: boEaz aprrsr, sintislerde iltihaplanma, soluk

algrnltPr),

. idrar yolu enfeksiyonlarr,
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. Krrmrzr kan hiicrelerinin eksiklifi (anemi),

o Potasyumdiizeylerindeyiikselme,

r Kalp hrzrmn yavaqlamasr (bradikardi)'

r Akut btibrek yetmezliEi dahil bdbrek bozukluklarl

. Halsizlik.

Seyrek yan etkiler arastnda qunlar bulunur:

r Sepsis** ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandrnlan, biitiin viicutta enflamasyon

(iltihap) geklinde ortaya qrkan giddetli bir enfeksiyon durumu)'

o Platelet (trombosit) saytstnda azalma (trombositopeni),

o Belirli beyazkan hiicrelerinin saytsrnda artrna (eozinofili),

r Ciddi alerjik reaksiyonlar (dm: hipersensitivite, anafllaktik reaksiyon, ilaq dcikiintiisii),

r Kan qekerinde diigme (geker hastalarrnda),

. Midede rahatsrzhk hissi,

t Egzema (bir deri hastaltlt),

r Artroz (bir eklem hastahEr),

. Tendon adr verilen ballarda iltihaplanma,

. Hemoglobin (bir kan proteini) diizeyinde azalma.

(**20.000'den fazlahasta ile yiiriitiilen uzun ddnemli bir gahqmada, telmisartan ile tedavi

edilen hastalarda, telmisartan almayan hastalara g<ire, daha fazla sepsis giiriilmiigtiir. Bu

durum tesadiifi olabilir veya heniiz bilinmeyen bir mekanizmaya bafh olarak ortaya grkabilir)

Hidroklorotiyazid:

Tek baqrna hidroklorotiyazid kullanan hastalarda ek olarak 9u yan etkiler bildirilmigtir:

Bilinmeyen srkhkta ortaya grkan yan etkiler arasrnda qunlar bulunur:

r Tiiktiriikbezlerinde iltihaplanm4

r Krrmrzr vebeyazhticreler dahil kan hiicrelerinin saytsrnda azalma,

r Platelet saytstnda azalma (trombositopeni),

r Ciddi alerjik reaksiyonlar (6rn: hipersensitivite, anafilaktik reaksiyon),

o igtah azalmasr veya kaybt,

l1



r Huzursuzluk,

r BaE ddnmesi veya sersemleme,

r Grirme bulanrkh[r veya sarlmsl renkte gdrme,

. Kan damarlarrrun iltihabr (nekrotizan vaskiilit),

o Pankreastailtihaplanma,

o Midede rahatsrzhk hissi,

r Ciltte ve gdzde sararma (sanltk),

. Lupus benzeri sendrom (vticudun bagrprkhk sisteminin kendine saldtrmast ile ortaya

Erkan sistemik lupusu taklit eden bir hastahk)'

. Ciltte kan damarlanmn iltihaplanmasr gibi cilt bozukluklan,

o Giineg rgrgrna duyarhhfrn artmasr veya cildin iist tabakasrmn kabarmast ve soyulmasr

(toksik epidermal nekroliz),

r Gtigsiizliik,

r Bdbreklerde iltihaplanma veya bcibrek fonksiyonlanmn bozulmast,

e idrarda glukoz bulunmast (glukoziiri),

. Ate$,

r Elektrolit (vgcuttaki slvrnln dengelenmesinde rol oynayan bazr maddeler) dengesinin

bozulmasr,

r Kan kolesterol dtizeyinin yiikselmesi,

r Kan hacminin azalmasr,

. Kanda glukoz veya yaf diizeyinin artmast.

E{,er bu yan etkilerden herhangi birisi ciddileSirse veya bu kullanma talimattnda bahsi

gegmeyen herhangi bir yan etki ile karSilaEnsantz dohorunuzu veya eczacmln bilgilendiriniz.

5. TELViS PLUS'rn saklanmasr

TELV|S PLUSl qocuklarm goremeyece$i, eri;emeyece$i yerlerde ve ambalajmda saklaymrz.

TELVIS PLUS'r 25"C'nin altrndaki oda srcakh[rnda ve kuru ortamda saklaylntz.

Nemden korumak amacr ile orijinal ambalajrnda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.
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Ambalaidaki son kuilanmq tarihinclen sonra TELVis pLUS't kuilanmaymtz.
E[er iiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz TELVis pLUS,r kullanmavrnrz.

Ruhsat Sahibi: invenrim ilag San. Tic. Ltd. gti.

General Ali Rrza Giircan Cad.

Merter ig Merkezi Balrmsrz Bdliim No:g Tozkooaran

Gtingciren/iSTANBUL

Tet:0 212 4Bt 76 41

Fax:0 212 4Bl 76 4l

e_mail : info@inventimilac.com.tr

Uretim feni Neutec ilag San. Tic. A.g.

LOSB. 1.yol No:3 Adapazan/ SAKARYA

Bu kullanma talimafi ( ) tarihinde onaylanmtsttr.
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