
KULLANMA TALiMATI

TENViA PLUS 80/12.5 mg tablet

Alz yoluyla ahnrr.

. Etkin maddeler: Telmisartan ve hidroklorotiyazid.

Her tablet 80 miligram telmisartan ve r2.5 miligram hidroklorotiyazid igerir.

c Yardtma maddeler: Amonyak, pvp K25, trometamol, mannitol (E 421), aerosil 200.

starch RX 1500, krrmrzr demir oksit (E r72ii) ve magnezyum stearat igerir.

Bu Kullanma Talimatrnda:

L TENVIA PLUS nedir ve ne igin kullanilr?
2. TENVLA PLUS'r hullanmudan Ance dikkat edilmesi gerekenler

3. TENViA PLI]S nasIl kuITaruIT?

4. Olan yan etkiler nelerdir?

5. TENVIA PLIIS,m saklanmasr

Baqhklarr yer almaktadrr.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

' Bu kullqnma talimqhm saklaymtz. Daha sonra telvar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

' E[er ilave sorularmtz olursa, ltitfen doktorunuza veyq eczactnzq dantsmtz.

' Bu ilaE ki;isel olarak sizin iEin reqete edilmistir, baskalarma ttermeyiniz.

'Bu ilacm kullarum srasmda, doldora veya hastaneye gitti{inizde doktorunuza bu ilact
kullandtdmtn s i)yl eyiniz.

'Bu talimatta yanlanlara aynen uyunuz. ilaq hakkmda size dnerilen dozun cfi;mda yiiksek
veya diisiik doz kullanmaymtz.



1. TENVIA PLUS nedir ve ne igin kullanrlrr?

TENVIA PLUS, 80/12.5 mg tablet, pembe renkli, oblong tabletler geklindedir.

TENViA PT.US tabletler, 28, 84 ve 98 tablet igeren Aliiminyum/Aliiminyum blister

ambalaj larda piyasaya sunulmaktadrr.

TENVIA PLUS, telmisartan ve hidroklorotiyazid a& verilen iki etkin madde igerir. Her iki
madde de yiiksek kan basmcrru kontrol etmeye yardrmcr olur.

r Telmisartan, anjiyotensin-Il reseptdr antagonistleri adr verilen bir ilag grubuna aittir.

Anjiyotensin II viicudunuz tarafindan tiretilen bir maddedir, kan damarla.rrmzr daraltarak

kan bastncrntzrn )'iikselmesine neden olur. Telmisartan, anjiyotensin ll'nin bu etkisini

engelleyerek kan damarlanntzr gevgetir ve bdylelikle kan basrncmrzr diigiiriir.

r Hidroklorotiyazid, tiyazid grubu diiiretikler adr verilen bir ilag srmfina dahildir.

Hidroklorotiyazid grkardrgrnrz idrar miktarrm arttrrarak kan basmcrmzrn azalmasrnr

saSlar.

Kan bastncr ytiksekli$i tedavi edilmedigi takdirde gegitli organlarda kan damarlanrun zarar

gormesine neden olur, bu durum bazen kalp krizi, kalp yetmezligi, bdbrek yetmezlifii, inme

veya kdrliige yol aqabilir. Genellikle hasar oluqmadan dnce kan basmcr ytiksekligi bir belirti

vennez. Bu nedenle, kan basmcmtn normal srmrlarda olup olmadrlrm diizenli olarak kontrol

etmeniz gok <inemlidir.

TENVIA PLUS, telmisartari veya hidroklorotiyazidin tek bagrna kullamlmasr ile kan basrncr

yeterince kontrol altrna altnamayan (esansiyel hipertansiyon) hastalarda, yiiksek tansiyonun

, tedavisinde kullamlrr.

2. TENViA PLUS'I kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler

TENVIA PLUS'r agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
ESer;

r Telmisartana veya TENVIA PLUS'rn formiiliindeki yardlmcr maddelerden herhangi

birine kargr alerjik (aqrr duyarh) iseniz (Bkz. yardrmcr maddeler),

r Hidroklorotiyazid veya diSer stilfonamid tiirevi ilaglardan herhangi birine karqr

alerjiniz varsa,

r 3 ayhktan daha biiytik gebeliliniz varsa (erken gebelik donemlerinde de TENV|A

PLUS kullammrndan kagrnmamz rinerilir. Bkz.,.Hamilelik',),



o Kolestaz veya biliyer obstriiksiyon (saframn safra kesesinden boqalmasr ile ilgili
sorunlar) gibi a[rr karaci$er problemleriniz veya diger giddetli karaci[er hastahsrmz

varsa,

o $iddetli bcibrek hastahprruz varsa"

. Doktorunuz, kan potasyum diizeyinizde diiqiikliik veya kalsiyum diizeyinde l,rikseklik

saptamlfsa ve bu durum tedavi ile daha iyiye gitmiyorsa.

Bu durumlardan herhangi biri sizin igin gegerli ise TENwiA pLUS almadan 6nce

doktorunuza bildiriniz.

TENVIA PLUS'I aqaSrdaki durumtarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eler aga$rdaki durumlardan herhangi biri sizin igin gegerli ise veya daha dnce herhangi birini
gegirdiyseniz, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz:

. Dti$iik tansiyon. Eler viicudunuzdan fazla miktarda su kaybr olmugsa veya idrar

sdktiiriicii tedavi nedeniyle viicudunuzda tuz yetersizligi ortaya grkmrgsa, az tuzlu

diyet uyguluyorsanlz, ishal velveya kusma gikayetiniz va.rsa veya hemodiyalize

giriyorsamz, kan basmcrruz (tansiyon) diigebilir,

o Bdbrek hastahEr veya bdbrek nakli,

r Bdbrek arter stenozu (tek veya her iki bdbrelin kan damarlannda daralma),

r KaraciEer hastalr[r,

r Kalpte sorunlar,

r Diyabet,

o Gut,

o Aldosteron diizeyindeki yiikselme (kanda gegitli minerallerin dtizeylerindeki

dengesizlik nedeniyle viicutta su ve tuz tutulmasr),

r sistemik lupus eritematozus ("lupus" veya "SLE" olarak da adlandrrrlrr). Lupus,

viicudun kendi bagrqrkhk sisteminin vticuda saldrrmasr ile seyreden bir hastafuktrr.

Gebe oldu$unuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduSunu diiqiiniiyorsamz, mutlaka doktorunuzu

bilgilendiriniz. TENVIA PLUS erken gebelik dcineminde dnerilmez. 3 ayhktan daha biiyiik
gebeliklerde ise kullamlmamahdrr. Bu ilag eger gebeligin 3. ayrndan sonra kullamlrrsa,

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



Hidroklorotiyazidlerle yaprlan tedavi viicudunuzda elektrolit dengesinin bozulmasrna neden

olabilir. Slvr veya elektrolit dengesindeki bozulmarun en tipik belirtileri qunlardrr: agrz

kurulufu, halsizlik, uyuqukluk, uyku hali, huzursuzluk, kas alnlan veya kramplal, bulantr,

kusm4 kaslarda yorgunluk ve kalp atrm hrzrnda anormal artrg (dakikada 100 atrmdan fazla).

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

Cildinizde giinege duyarhhsrn arttrlrm di.igiiniiyorsanv, yari cildinizde normalden daha gabuk

ortaya grkan giineq yamgr (krzankhk, kagrnh, qiqtik, kabarrkhk) oluyorsa, doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Ameliyat veya anestezi gereken durumlarda doktorunuza TENViA PLUS kullandrErmzr

sriyleyiniz.

TENVIA PLUS gocuklarda ve 18 yagrna kadar adolesanlarda dnerilmez.

Diger tiim "anjiyotensin II reseptdr antagonisti" grubu ilaglarda oldulu gibi, telmisartanrn

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

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse li1tfen

doktorunuza darugrnrz.

TENViA PLUS'rn yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

TENViA PLUS a9 karrna ya da yiyeceklerle birlikte ahnabilir.

Hamilelik

Ilaq lullanmqdan dnce doktorunuza veyq eczacmza damsmtz.

Eler gebe oldu[unuzu veya gebe olma ihtimaliniz oldu[unu diiqiiniiyorsanrz, mutlaka

doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz, normal olarak, hamile kalmanrzdan <ince veya

hamile oldu$unuzu dlrenir Osrenmez ilacrmzr kesecek ve size bagka bir ilag dnerecektir.

TENVIA PLUS erken gebelik ddneminde dnerilmez. 3 ayhktan buyiik gebeliklerde ise

kesinlikle kullanrlmamahdrr. Qiinkii gebeligin 3. ayrndan sonra kullamlmasr halinde bebekte

ciddi zararlar oluqturabilir.

Tedaviniz srastnda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen dohorunuza veya eczactn7a

darupruz.



Emzirme

ilaq kullanmadan dnce doktorunuza veya eczacmza daruqmtz.

Emziriyorsanrz veya emzirmeye baglamak izereyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. TENV|A
PLUS emziren kadrnlarda onerilmez. ESer emzirmek istiyorsamz, dzellikle bebeginiz yeni

dolan veya prematiire (erken dolum) ise, doktorunuz sizin igin bagka bir ilag dnerecektir.

Arag ve makine kullanrmr

TENViA PLUS'rn arag ve makine kullanrmr iizerine etkisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadrr.

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

yorgunluk hissedebilir. ESer kendinizi sersemlemiq veya yorgun hissediyorsan:r7- arag veya

makine kullanmayrnrz.

TEI{ViA PLUS'm iqerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler
TENVIA PLUS her dozunda 530.4 mg mannitol igerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyal
gerektirmemektedir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

Regetesiz ilaglar dahil, herhangi bir baqka ilag kullanryorsanlz veya son zamanlarda

kullandrnrz ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Doktorunuz, kullandr$rmz ilaglann dozunu deligtirebilir veya bagka dnlemler alabilir. Bazr

durumlarda ilaglardan birini brrakmak zorunda kalabilirsiniz. Ozellikle agagrda listelenen

ilaglar TENVIA PLUS ile birlikte, aym zamanda kullamlacaksa bu durum gegerlidir:

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

r Kanda potas)'um diizeyini diigiiren (hipokalemi) ilaglar: difer idrar soktiiriicii ilaglar,

ba$rrsak yumu;atrcr ilaglar (6rn: hint ya!r), kortikosteroidler (rim: prednizolon),

ACTH (bir hormon), amfoterisin (bir mantar ilacr), karbenoksolon (a[rzdaki yaralarl

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

tiirevleri,

o Potasyum diizeyini yiikseltebilen ilaglar: potasyum tutan idrar sciktiiriiciiler, potasyum

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

kullamlrr), siklosporin (organ naklinde kullanrlan bir ilag) ve heparin sodyum (kan

sulandrncr bir ilag) gibi ilaglar,

. Kalp ilaglan (drn: digoksin) veya kalp ritminizi dtizenleyen ilaglar (drn: kinidin,

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

ilaglar),



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

levopromazin, trifluoperazin, siyamemazin, siilpirid, s0ltoprid, amisiilpirid, tiyapirid,
pimozid, haloperidol, droperidol igeren ilaqlar),

Yiiksek tansiyon tedavisi igin kullamlan diler ilaglar (betablokerler ve diazoksid gibi),

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

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

kullanrlan ilaglar (probenesid, stilfinpirazon ve allopurinol gibi), artrit tedavisi igin

kullanrlan ilaglar (tirn: steroidler, metotreksat, aln kesiciler), vitamin D ve kalsiyum

destekleri, mide ve baErrsak hastahklannda kullamlan ilaglar (drn: sisaprid, biperidin,

difemanil), bazr antibiyotikler (sparfloksazin, damar yolundan verilen eritromisin
gibi), srtma tedavisinde kullanrlan halofantrin, alerjiye karqr kullanrlan mizolastin ve

terfenadin, bazt parazitlere karqr kullanrlan pentamidin, beyne kan akrmrnr arttrran ve

damardan verilen vinkamin,

$eker hastah$ tedavisinde kullanrlan insiilin ve agrzdan ahnan ilaglar (6rn:

metformin),

Kolesterol diiqiiLriicii regineler (kolestiramin ve kolestipol),

Damar daraltrcr noradrenalin.

Antiviral bir ilag olan amantadin,

Kas spazmlannr gidermekte kullanrlan baklofen,,

Alkol, barbittirat, narkotikler ve antidepresanlar.

TENVIA PLUS, diler ilaglann kan basrncrnr diigiiriicii etkisini arttrrabilir. TENVIA PLUS

kullarurken di$er ilacrmzrn dozunun ayarlanmasrna gerek duluyorsamz doktorunuza

damqrnrz.

Kan basrncmr diigiiren di$er ilaglarla oldu$u gibi, TENVIA PLUS'rn etkisi steroid olmayan

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

Edet regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilaa su anda kallaruyorsaruz veya son zamanlarda

kullan&ntz ise ltitfen doktorunuza reya eczacmza bunlqr hakkmda bilgi veriniz.



3. TENViA PLUS nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhlr igin talimatlar:
TENViA PLUS'r her zaman doktorunuzun size sciyledigi gekilde kullamnrz. Eger emin
de$ilseniz, doktorunuz vaya eczaornrz ile gciriigiiniiz.

Uygulama yolu ve metodu:

TENVIA PLUS giinde I tablet geklinde kullamlrr. Tabletleri her giin aynl saatte alrruz. Bu
ilacr ag karruna veya yemekle birlikte alabilirsiniz. Tableti, su veya alkol igermeyen bagka bir
igecekle almrz. Doktorunuz size aksini sdyleyinceye kadar ilapnrzr her giin diizenli olarak

almarnz gerekir ve bu gok iinemlidir.

Defiqik yag gruplan:

Qocuklarda kullanlmr:

TENVIA PLUS'rn gocuklarda ve l8 yaqrn alhndaki adolesanlarda govenilirligi ve etkinligi
bilinmemektedir. Bu yag grubunda kullanrmr dnerilmez.

Yaqhlarda kullanrml:

Doz ayarlamasr gerekli degildir.

Ozel kullanrm durumlan:

Biibrek yetmezli[i:

Bttbrek fonksiyonlarr diizenli olarak izl enmelidir.

Karaciger yetmezlifi:

Eler karacigeriniz normal gahqmryorsa, giinde 40 mg telmisartan ile 12.5 mg
hidroklorotiazidin kombine dozu agrlmamahdrr. Ciddi karaciler hastahlrmz varsa TENV|A
PLUS kullanrlmamahdrr.

E[er TENVLA PLUS'w etkisinin qok gtigla veya zaytf otdufirna dair bir izleniminiz var ise

dohorunuz veyq eczacmtz ile konu\unuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla TENviA pLUS kullandrysanrz
Eper kaza ile gere[inden daha fazla tablet aldrysanrz hemen doktorunuzu bilgilendiriniz ve
hemen en yakrn hastanenin acil servisine baqwrunuz.

TENVLA PLUS'tan kullanmantz gerekenden fazlasmt kullanmt{sawz, bir dohor veya eczsct

ile konuSuruu.



TENViA PLUS'I kullanmayl unutursanrz

Bir dozu almayt unutursamz endipelenmeyiniz. Hatrrlar hat'trlamaz ilacrmzr ahp ertesi giin

normal gekilde almaya devam ediniz. Eler ilacrmzr almayr bir giin boyunca unutursanrz ertesi

gtin normal dozunuzu alarak devam ediniz.

Unululan dozlan dengelemek iEin qift doz almaymtz.

TENVIA PLUS ile tedavi sonlandrrrldrfrndaki oluqabilecek etkiler

Veri mevcut de[ildir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaElar gibi, TENVIA PLUS'rn igeri$inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

Aqagrda belirtilen yan etkilerin srkhk tanrmlarr gdyledir:

. Qok yaygm (10 kullamcrdan I'den fazla kigi etkilenir)

. Yaygln (100 kullanrcrdan l-10 kiqi etkilenir)

. Yaygm olmayan (1.000 kullamcrdan l-10 kigi etkilenir)

o Seyrek (10.000 kullanrcrdan l-10 kigi erkilenir)

r Qok seyrek (10.000 kullamcrdan 7'den az kigi etkilenir)

r Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle srkhk tahmin edilemivor).

Agafrdakilerden biri olursa, TENViA PLUS'I kullanmayr durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil biiliimiine baqvurunuz:

Sepsis**: ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandrrrlan, buttin viicutta enflamasyon (iltihap)

qeklinde ortaya grkan giddetli bir enfeksiyon durumu), cilt ve mukozada ani gigme

(anjiyoOdem).

Bunlarrn hepsi gok ciddi yan etkilerdir ve oldukga seyrek gdrultir. Bu durumda ilacr

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

itltimle sonuglanabilir.

TENViA PLUS'rn olasr yan etkileri:

Yaygm yan etkiler arasrnda gunlar bulunur:

. Bal dd,nmesi.



Yaygrn olmayan yan etkiler arasmda gunlar bulunur:

. Kan potasyum diizeylerinde dtigme,

o Endige (anksiyete),

r Baygrnltk,

r Karrncalanma ve ifnelenme hissi (parestezi),

. Ba$ dcinmesi hissi (vertigo),

. Kalp hrzrmn artmasl (taqikardi),

o Kalpte ritim bozukluklarr,

o Kan basrncrmn (tansiyonun) diiqmesi,

o AyaEa kalkrnca kan basrncrnrn ani diiqmesi,

r Nefes darhgr,

r ishal,

o Agrz kurulugu,

o Gaz,

r Srrt aErrsr,

r Kaslarda spazm,

. Kas a[rrlan,

. Ereksiyon sallayamama veya siirdiirememe,

r G0Eiiste aErr,

r Kanda ririk asit diizeylerinde artma.

Seyrek yan etkiler arasrnda gunlar bulunur:

r AkciEerlerde iltihaplanma(brongit),

r Lupus hastah$rnrn tetiklenmesi veya kotiilegmesi (viicudun ba[rgrkhk sisteminin kendi

dokularrna saldrrmast sonucu eklemlerde a$n, deri ddkiintiileri ve ate$ olmasr),

o BoEaz aEnsr,

r Siniislerdeiltihaplanma,

r Depresyon,

o Uykuya dalmada giigliik,

r Gdrmede bozulma,

o Nefes almakta giigliiLk,

r Kann aEnsro



r Kabrzhk,

e Yemekten sonra qigkinlik (dispepsi),

e Kendini hasta hissetme,

o Midede iltihaplanma (gastrit),

o KaraciEer fonksiyonlannda anormallik*,

' Oliime de yol agabilen cilt ve mukozalarda ani qiqme (dltimle sonuglanabilen

anjiocidem),

r Ciltte krzankhk (eritem),

. Kagrntt veya dokiintii gibi alerjik reaksiyonlar,

r Terlemede artr$,

o Kurdeqen (iirtiker),

r Eklem alrrlarr (artralji),

r Kol ve bacaklarda afrrlar,

r Kas kramplan,

. Grip benzeri belirtiler,

o AEn,

r Kanda iirik asit diizeyinde ytikselme,

. Kanda sodyum diizelnde diigme,

. Kanda keatinin diizeyinde ytikselme,

r KaraciEer enzimleri veya kreatinin fosfokinaz dtizeylerinde artrg.

(*Telmisartan ile elde edilen pazarlama sonrasr deneyimlere gdre, karaciler fonksiyonlarrnda

anormallik ve karaci$erde bozukluk gcinilen hastalarrn goguntu[u Japon hastalardrr. Bu yan

etkilerin Japon hastalarda ortaya gtkmasr daha olasrdu)

Telmisartan:

Tek baqrna telmisartan kullanan hastalarda ek olarak qu yan etkiler bildirilmiqtir:

Yaygrn olmayan yan etkiler arasmda gunlar bulunur:

o Ust solunum yolu enfeksiyonu (6rn: boSaz alnsr, siniislerde iltihaplanma, so[uk

algmhgr),

. idrar yolu enfeksiyonlarr,

l0



. Kmrzt kan hiicrelerinin eksikligi (anemi),

. Potasyumdtizeylerindeyiikselme,,

. Kalp hrzrrun yava;lamasr (bradikardi),

r Akut biibrek yetmezlili dahil bdbrek bozukluklan,

r Halsizlik.

Seyrek yan etkiler arasrnda gunlar bulunur:

r Sepsis** ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandrrrlan, biitUn viicutta enflamasyon

(iltihap) geklinde ortaya grkan giddetli bir enfeksiyon durumu),

r Platelet (trombosit) sayrsrnda Malma(trombositopeni),

r Belirli beyaz kan hiicrelerinin sayrsrnda artma (eozinofili),

' Ciddi alerjik reaksiyonlar (drn: hipersensitivite, anaflaktik reaksiyon, ilag d<iktinttisii),

. Kan gekerinde diiqme (qeker hastalannda),

r Midede rahatsrzhk hissi,

o Egzema (bir deri hastahsr),

o Artroz (bir eklem hastahgr),

r Tendon adr verilen ba$larda iltihaplanma,

o Hemoglobin (bir kan proteini) diizeyinde azalma.

(**20.000'den fazla hasta ile yiiriittlen uzun dcinemli bir gahqmada, telmisartan ile tedavi

edilen hastalarda, telmisartan almayan hastalara gdre, daha fazla sepsis gdriilmtiqttir. Bu

durum tesadiifi olabilir veya heniiz bilinmeyen bir mekanizmaya ba$h olarak ortaya grkabilir)

Hidroklorotiyazid:

Tek baqrna hidroklorotiyazid kullanan hastalarda ek olarak gu yan etkiler bildirilmigtir:

Bilinmeyen srkhkta ortaya grkan yan etkiler arastnda qunlar bulunur:

o Tiikiiriik bezlerinde iltihaplanma,

o Krmrzr vebeyaz hiicreler dahil kan hiicrelerinin sayrsmda azalma,

r Platelet sayrsrnda azalma (trombositopeni),

r Ciddi alerjik reaksiyonlar (dm: hipersensitivite, anaflaktik reaksiyon),

. iqtah azalmasr veya kaybr,

il



r Huzursuzluk,

. Ba$ ddnmesi veya sersemleme,

o Gdrme bulamkhlr veya sanmsl renkte gorme,

. Kan damarlannm iltihabr (nekrotizan vaskiilit),

r Pankreastailtihaplanma,

r Midede rahatsrzhk hissi.

r Ciltte ve gcizde sararma (sanhk),

o Lupus benzeri sendrom (vticudun ba$rgrkhk sisteminin kendine saldrrmasr ile ortaya

grkan sistemik lupusu taklit eden bir hastahk),

o Ciltte kan damarlarrmn iltihaplanmasr gibi cilt bozukluklarr,

r Giineg rqlgrna duyarhhltn artmasr veya cildin tist tabakasrmn kabarmasr ve soyulmasr

(toksik epidermal nekroliz),

r Gtigsiizliik,

o Bdbreklerde iltihaplanma veya bdbrek fonksiyonlanrun bozulmasr,

. idrarda glukoz bulunmasr (glukoziiri),

. Ater,

r Elektrolit (viicuttaki srvlnm dengelenmesinde rol olmayan bazr maddeler) dengesinin

bozulmasr,

. Kan kolesterol d0zeyinin yiikselmesi,

r Kan hacminin azalmasr.

r Kanda glukoz veya ya! d0zeyinin artmasr.

Eger bu yan etkilerden herhangi birisi ciddileSirse veya bu kullanma talimatmda bahsi

geQmeyen herhangi bir yan etki ile karSilaErsantz doldorunuzu veya eczacmtn bilgilendiriniz.

5. TENViA PLUS'rn saklanmasr

TENVIA PLUS't gocuklann gdremeyecefi, erisemeyecePi yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.

TENViA PLUS'r 25oc'nin altrndaki oda srcakh[rnda ve kuru yerde saklayrruz..

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanrnz.

Ambalajdaki son kullanma larihinden sonra TENVLA pLUS't kullanmawntz.
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Eger tiriinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz, TENVIA pLUS'r

kullanmayrnrz.

Ruhsat Sahibi: Vitalis ilaq San. Tic. A.g.

General Ali Rrza Giircan Cad. Merter ig Merkezi

Balrmsrz Btiliim No:2/2 Tozkoparan

Giing<iren/iSTANBUL

Tel:0 212 481 20 95

Fax:0 212 48120 95

ilretim Yeri: Neutec ilag San. Tic. A.$.

1.OSB. l.Yol No:3 Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma talimah O tarihinde onaylanmrytr.
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