
KULLANMA TALIMATI

TEIWiA PLUS 80t25 mg tablet

A[rz yoluyla ahnrr.

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

o Yardtmct maddeler: Amonyak, PVP K25, trometamol, mannitol (E 421), aerosil 200,

starch RX 1500, krrmrzr demir oksit (E172ii) ve magne4 rm stearat igerir.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. fENViA PLUS nedir ve ne igin kallanttu?

2. TENVLA PLUS'r kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

3. fENViA PLaS nastl kullanilr?

4. Olast yan etkiler nelerdir?

5. TENVLA PLtIS'm saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLAI\MA TALiMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

. Bu latllanma talimattm saklaytruz. Daha sonra telvar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorulartntz olursa, lafen doktorunuza veya eczactntza dantStruz.

. Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, basknlarma vermeyiniz.

. Bu ilacm htllarumt srastnda, dolctora veya hastaneye gittidinizde doktorunuza bu ilact

lrull an& pru n s 6yl ey iniz.

. Bu talimatta yaztlanlara aynen uyunuz. ilag hakktnda size 1nerilen dozun dtstnda yiiksek

veya drtSiik doz kullanmaymu.



1. TEf[ViA PLUS nedirve ne igin kullanrhr?

TENVIA PLUS 80125 mg tablet, pembe renkli, oblong tabletler qeklindedir.

TENVIA PLUS, 28, 84 ve 98 tablet igeren Aliiminyum/Aliiminyum blister ambalajlarda

piyasaya sunulmaktadrr.

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

Her iki madde de ytiksek kan basmcrru kontrol etmeye yardrmcr olur.

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

dahildir. Anjiyotensin II, viicudunuz tarafindan iiretilir ve kan damarlanmn daralmasrna,

bciylece kan basmcrmn yiikselmesine neden olw. Telmisartan, anjiyotensin II maddesinin

bu etkisini engeller, bdylece kan damarlan genigler ve kan basrncr dtiger.

Hidroklorotiyazid, "tiyazid -ditiretikler" olarak adlandrnlan bir gruba dahildir. idrar

grkrgrm arttrarak kan basmcrrun diigmesini saflar.

Kan basmcr yiikseklifi, tedavi edilmedi!.i takdirde, gegitli organlardaki kan damarlanmn zarar

gormesine neden olabilir. Bu durum,bazert, kalp krizi, kalp yetmezlifi., bribrek yetmezlifi,

inme veya ktlrlii$e yol agabilir. Genellikle, hasar olugmadan once kan basrncr yiikseklipi bir

belirti vermez. Bu nedenle, kan basrncruzrn normal srmrlarda olup olmadrsrm diizenli olarak

kontrol etrneniz gok dnemlidir.

TENViA PLUS, telmisartan veya hidroklorotiyazidin tek bagrna kullamlmasr ile kan basrncr

yeterince kontrol altma almamayan (esansiyel hipertansiyon) hastalarda yiiksek tansiyonun

tedavisinde kullamlrr.

2. TEll'ViA PLUS'r kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

TEllViA PLUS' r agafrdaki durumlarda KULLAITIMAYINIZ

ESer;

o Telmisartana ya da TENVIA PLUS'rn forrniiltindeki yardrmor maddelerden herhangi

birine karqr alerjiniz (hipersensitivite) varsa (Bkz. "Yardrmcr maddeler"),

o Hidroklorotiyazid veya diper stilfonamid tiirevi ilaglardan herhangi birine kargr

aleqintz varsa,

o 3 ayhktan daha biiytik gebeliliniz varsa (erken gebelik ddnemlerinde de TENVIA

PLUS kullanrmrndan kagrnmanrz rinerilir. Bkz. "Hamilelik"),



Kolestaz veya biliyer obstriiksiyon (saframn safra kesesinden boqalmasr ile ilgili
sorunlar) gibi afrr karaci[er sorunlanmzveya di[er giddetli karaci$er rchatstzhptntz

vars4

$iddetli bobrek rahatsrzh[uuz vars4

Doktorunuz, kan potasyum diizeyinizde diiqtikttik veya kalsiyum diizeyinde yiikseklik

saptamrgsa ve bu durum tedavi ile daha iyiye gitrniyorsa.

Bu durumlardan herhangi bfui sizin igin gegerli ise TENVIA PLUS almadan cince

doktorunuza bildiriniz.

TEllViA PLUS'I aqa[rdaki durumlarda DIKKATLI KULLANINIZ

Eler agalrdaki dwumlardan herhangi biri sizin igin gegerli ise veya daha 6nce herhangi birini

gegirdiyseniz, doklorunuza bu konuda bilgi veriniz:

o Diisilk tansiyon. Eger viicudunuzdan fazla miktarda su kaybr olmugsa veya idrar

sdkttirticii tedavi nedeniyle vticudunuzda fiu yetersizli[i ortaya grkmrgsa, az tuzlu

diyet uyguluyorsaruz, ishal velveya kusma gikayetiniz varsa veya hemodiyalize

giriyorsam z, kan basrncrmz (tansiyon) dtigebilir,

. Bdbrek hastahlr veya bdbrek nakli,

o Bdbrek arter stenozu (tek veya her iki bribrelin kan damarlannda daralma),

o KaraciEer hastah$r,

o Kalpte sorunlar,

o Diyabet,

o Gut,

o Aldosteron dtizeyindeki ytikselme (kanda gegitli minerallerin diizeylerindeki

dengesizlik nedeniyle viicutta su ve tuz tutulmasr),

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

v{icudun kendi baggftlft sisteminin Wcuda saldrrnasr ile seyreden bir hastahktrr.

Gebe oldu$unuzu veya gebe olma ihtimalinz oldu[unu diigiiniiyorsarLrz, mutlaka doktorunuzu

bilgilendiriniz. TENVia pI-US erken gebelik ddneminde dnerilmez. 3 ayhktan daha biiytik

gebeliklerde ise kullamlmamahdr. Bu ilag eler gebeli[in 3. ayrndan soffa kullamlrrsa,

bebe[e ciddi gekilde zarar verebilir (Bkz. "Hamilelik").
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Hidroklorotiyazidlerle yaprlan tedavi vticudunuzda elektrolit dengesinin bozulmastna neden

olabilir. Srvr veya elektrolit dengesindeki bozuhnarun en tipik belirtileri gunlardt: a$tz

kurulu[u, halsizlik, uyu$ukluk, uyku hali, huzursuzluk, kas a$nlan veya kramplart, bulantt,

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

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

Cildinizde gtinege duyarhhlrn arttr[rm diiqiintiyorsanrz, yani cildinizde normalden daha gabuk

ortaya grkan gtineq yamSr ftrzankhk, kagrntr, giglik, kabanklft) oluyors4 doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Ameliyat veya anestezi gereken durumlarda doktorrrnvza TENVIA PLUS kullandrfrmzr

sdyleyiniz.

TENVIA PLUS gocuklarda ve 18 ya$ma kadar adolesanlarda onerilmez.

Di[er tiim "anjiyotensin II resept<ir antagonisti" grubu ilaglarda oldu[u gibi, telmisartamn

tansiyonu diigtiriicii etkisi, siyah uktan hastalarda, dahaaz olabilir.

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

doktorunuza damgrruz.

TEI\MiA PLUS'rn yiyecekve igecek ile kullanrlmasr

TENVIA PLUS ag karmna veya yiyeceklerle birlikte ahnabilir.

Hamilelik

ilaa latll anmadan dnc e dohorunuz a v ey a eczacmtz a daruS tntz.

Eger gebe oldu$unuzu veya gebe olma ihtimalinz oldulunu diigiiniiyorsarLuz, mutlaka

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

hamile oldu[unuzu dlrenir <i$renmez ilacntzr kesecek ve size bagka bir ilag dnerecektir.

TENVIA PLUS erken gebelik ddneminde <inerilmez. 3 ayhktan biiyiik gebeliklerde ise

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

ciddi zararlar olugturabilir.

Tedaviniz strastnda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen dolctorunuza veya eczactnaa

dantsmtz.
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Emzirme

ilaq kullanmadan 6nc e doktorunuza v eya e czactntza dantE mtz.

Emziriyorsantzveya emzirmeye baglamak tizereyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. TENVIA

PLUS emziren kadrnlarda cinerilmez. E[er emzirmek istiyorsarrz, lzellikle bebe[iniz yeni

dofan veya prematiire (erken dofum) ise, doktorunuz sizin igin bagka bir ilag cinerecektir.

Arag ve makine kullammr

TENVIA PLUS'rn arag ve makine kullammr iizerine etkisi ile ilgili bilgi butunmamaktadrr.

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

yorgunluk hissedebilir. E[er kendinizi sersemlemi$ veya yorgun hissediyorstrruz arag veya

makine kullanmayrruz.

TEITVIA PLUS'rn igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler

TENVIA PLUS her dozunda 517,9 mg mannitol igerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan

gerektirmemektedir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

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

kullandrmz ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Doktorunuz, kullandrlrmz ilaglann dozunu depigtirebilir veya bagka dnlemler alabilir. Bazr

durumlarda ilaglardan birini brrakmak zorunda kalabilirsiniz. 1zelIikJe agagrda listelenen

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

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

o Kanda potasyum diizeyini diigiiren (hipokalemi) ilaglar: di[er idrar sdktiirticti ilaglar,

ba$rsak yumugatrcr ilaglar (cirn: hint yaEr), kortikosteroidler (om: prednizolon),

ACTH (bir hormon), amfoterisin (bir mantar ilacr), karbenoksolon (alrzdaki yaralan

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

ttirevleri,

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

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

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

sulandrncr bir ilag) gibi ilaglar,

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

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

ilaglar),



Mental bozukluklann tedavisi igin kullamlan ilaglar (6rn: tiyoridazin, klorpromazin,

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

pimozid, haloperidol, droperidol igeren ilaglar),

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

aln kesiciler (aspirin gibi ilaglar ve steroid olmayan agn kesiciler), kanser tedavisi

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

kullamlan ilaglar (probenesid, siilfinpirazon ve allopurinol gibi), arnit tedavisi igin

kullamlan ilaglar (orn: steroidler, metotreksat, aln kesiciler), vitamin D ve kalsiyum

destekleri, mide ve ba[usak hastahklannda kullamlan ilaglar (orn: sisaprid, biperidin,

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

gibi), srtma tedavisinde kullamlan halofantrin, alerjiye kargr kullamlan mizolastin ve

terfenadin, bazt parazitlere kargr kullamlan pentamidin, beyne kan akrmrm arttran ve

damardan verilen vinkamin,

$eker hastah$r tedavisinde kullamlan insiilin ve agrzdan alman ilaglar (orn:

metformin),

Kolesterol dtigiiriici.i regineler (kolestiramin ve kolestipol),

Damar daraltrcr noradrenalin,

Antiviral bir ilag olan amantadin,

Kas spazmlanm gidermekte kullamlan baklofen,

Alkol, barbitiirat, narkotikler ve antidepresanlar.

TENVIA PLUS, diSer ilaglann kan basrncrm diigiiriicti etkisini arttnabilir. TENVIA PLUS

kullamrken diSer ilacrruzrn dozunun ayarlanmasma gerek duyuyorsamz doktorunuza

damgrruz.

Kan basrncrm diiqiiren diper ilaglarla oldu$u gibi, TENVIA PLUS'rn etkisi steroid olmayan

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

E{er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilau Su anda kullaruyorsantz veya son zamanlarda

kullan&ru2 ise latfen doktorunuza veya eczacmtza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

o

a

o

o

6



3. TEI\-VIA PLUS nasrl kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve doz,/uygulama srkh[r igin talimatlar:

TENVIA PLUS'r her zaman doktorunuzun size sciyledi[i gekilde kullammz. E$er emin

de[ilseniz, doktorunuz veya eczacrruz ile gririigiiniiz.

Uygulama yolu ve metodu:

TENVIA PLUS giinde 1 tablet geklinde kullamlrr. Tabletleri her giin aym saatte ahmz. Bu

ilacr ag ka:mna veya yemekle birlikte alabilirsiniz. Tableti, su veya alkol igermeyen bagka bir

igecekle ahntz. Doktorunuz size aksini sdyleyinceye kadar ilacanrzt her gtin dtizenli olarak

almanrz gerekir ve bu gok dnemlidir.

De[igikyaq gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

TENVIA PLUS'rn gocuklarda ve 18 ya$ln altrndaki adolesanlarda gtvenlilipi ve etkililili

bilinmemektedir. Bu yag grubunda kullammr <inerilmez.

Yaghlarda kullanrmr:

D oz ay arlarrasr gerekli de[ildir.

Ozel kullanrm durumlarr:

B0brek yetmezlifii:

Bobrek fonksiyonlan diizenli olarak izlenmelidir.

Karaci[er yetmezli[i:

E[er karaciferiniz norma] gahgmryors4 gtinde 40 mg telmisartan ile 12.5 mg

hidroklorotiazidin kombine dozu agrlmamahdrr. Ciddi karaci[er hastah[rruzvarsa TENViA

PLUS kullamlmamahdn.

E{er TENVLA PLUS'w etkisinin gok gtiglt; veya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var ise

doWorunuz veya eczacmtz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla TENViA PLUS kullandrysanrz

Eper kaza ile gerefinden daha fazla tablet aldrysamz hemen doktorunuzu bilgilendiriniz ve

hemen en yakrn hastanenin acil servisine bagvurunuz.

TENVLA PLUS'tan kullanmamz gerekenden fazlastru kullanmqsantz bir doktor veya eczact

ile konuSunuz.



TE}I-VIA PLUS'I kullanmayr unutursanrz

Bir dozu almayr unutursamz endigelenmeyirnz. Hatrlar hattrlanaz rlacrruzt ahp ertesi gtin

normal gekilde almaya devam ediniz. Eler ilacrruzt almayt bir giin boyunca unutursamz ertesi

giin normal dozunuzu alarak devam ediniz.

Unutulan dozlart dengelemek igin gift doz almaytruz.

TEllViA PLUS ile tedavi sonlandrrrldrfl,rndaki olugabilecek etkiler

Veri mevcut delildir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Ttim ilaglarla oldugu gibi, TENVIA PLUS'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan

kigilerde yan etkiler olabilir.

Agalrda belirtilen yan etkilerin srkhk tammlan gciyledir:

o Qok yaygm (10 kullamcrdan 1'den fazla kigi etkilenir)

o Yaygrn (100 kullamcrdan l-10 kiqi e&ilenir)

o Yaygrn olmayan (1.000 kullamcrdan l-10 kigi etkilenir)

o Seyrek (10.000 kullamcrdan 1-10 kiqi etkilenir)

o Qok seyrek (10.000 kullamcrdan 1'den az kigi etkilenir)

o Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle srkhk tahmin edilemiyor).

Aga[rdakilerden biri olursa, TENViA PLUS'I kullanmayr durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil b0liimiine bagvurunuz:

Sepsis**: ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandrnlan, btitiin viicutta enflamasyon (iltihap)

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

(anjiyoridem).

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir ve oldukga seyrek gortiliir. Bu durumda ilacr

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

riliimle sonuglanabilir.

TEllViA PLUS'rn olasr yan etkileri:

Yaygrn yan etkiler arasmda gunlar bulunur:

. Ba$ ddnmesi.



Yaygrn olmayan yan etkiler arasrnda qunlar bulunur:

o Kan potasyum diizeylerinde diigme,

o Endi$e (anksiyete),

. Baygrnhk,

o Kanncalanma ve i$nelenme hissi (parestezi),

. Ba$ d<inmesi hissi (vertigo),

. Kalp hzmrn artmasr (taqikardi),

o Kalpte ritim bozukluklan,

o Kan basrncrmn (tansiyonun) diigmesi,

o AyaEa kalkrnca kan basrncrrun ani diigmesi,

o Nefes darhlr,

. ishal,

o AErzkurululu,

o Gaz,

o Strt a[nsr,

o Kaslarda spazm,

o Kas aSnlan,

o Ereksiyon sa4ayamama veya siirdiirememe,

o GdEiiste a$n,

o Kanda iirik asit dtizevlerinde artma.

Seyrek yan etkiler arasmda gunlar bulunur:

. AkciEerlerde iltihaplanma (brongit),

. Lupus hastahlrrun tetiklenmesi veya k<itiilegmesi (vticudun balrgrkhk sisteminin kendi

dokulanna saldrrmast sonucu eklemlerde a$n, deri dokiinttileri ve ateg olmasr),

o BoEaz a!'nsr,

o Sintislerdeiltihaplanma,

o Depresyon,

o Uykuya dalmada gugliik,

o Gdrmede bozulma,

o Nefes almakta grigliik,

o Kann a[r:sr,
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o Kabzhk,

. Yemekten sonra gigkinlik (dispepsi),

o Kendini hasta hissetme,

o Midede iltihaplanma (gastrit),

o KaraciEer fonksiyonlannda anormallik*,

. Oltime de yol agabilen cilt ve mukozalarda ani gigme (iiliimle sonuglanabilen

anjioddem),

o Ciltte kzankhk (eritem),

o Ka$rntr veya ddkiintii gibi alerjik reaksiyonlar,

. Terlemede arhg,

. Kurde$en (iirtiker),

. Eklem agnlan (arhalji),

o Kol ve bacaklarda alnlar,

o Kas kramplan,

. Gripbenzeibelirtiler,

. AEn,

. Kanda iirik asit diizeyinde ytikselme,

. Kanda sodyum diizeyinde diigme,

. Kanda kreatinin diizeyinde ytikselme,

o KaraciEer enzimleri veya kreatinin fosfokinaz ditzeyleinde artrg.

(*Telmisartan ile elde edilen pazaiana sonrasr deneyimlere gcire, karaci[er fonksiyonlannda

anormallik ve karaci[erde bozukluk gririilen hastalann go['unlugu Japon hastalardrr. Bu yan

etkilerin Japon hastalarda ortaya grkmasr daha olasrdrr)

Telmisartan:

Tek baqrna telmisartan kullanan hastalarda bildirilen yan etkiler:

Yaygrn olmayan yan etkiler arasrnda gunlar bulunur:

. Ust solunum yolu enfeksiyonu (6rn: bofaz aEnsr, siniislerde iltihaplanma, soguk

algrnhpr),

. idrar yolu enfeksiyonlan,
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o Krrmrzr kan hiicrelerinin eksiklili (anemi),

o Potasyumdiizeylerindeyiikselme,

. Kalp hrzrmn yavaglamasr (bradikardi),

o Akut btibrek yetmezli[i dahil btibrek bozukluklan,

. Halsizlik.

Seyrek yan etkiler arasmda $unlar bulunur:

o Sepsis*'t' ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandrnlan, biitiin vticutta enflamasyon

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

o Platelet (trombosit) sayrsmda azalma (trombositopeni),

o Belirli beyaz kan hticrelerinin sayrsmda arhna (eozinofili),

o Ciddi alerjik reaksiyonlar (rirn: hipersensitivite, anafilaktik reaksiyon, ilag doktinttisii),

. Kan qekerinde diigme (geker hastalannda),

o Midede rahatsrzhk hissi,

o Egzema (bir deri hastahEr),

o Arhoz (bir eklem hastah[r),

o Tendon adr verilen ballarda iltihaplanma,

o Hemoglobin (bir kan proteini) diizeyinde azalma.

(**20.000'den fazla hasta ile yiiriitiilen uzun drinemli bir gahgmad4 telmisartan ile tedavi

edilen hastalard4 tehnisartan almayan hastalara g<ire, daha fazla sepsis goriilmtgtiir. Bu

durum tesadiifi olabilir veya heniiz bilinmeyen bir mekanizmayabalh olarak ortaya grkabilir)

Hidroklorotiyazid:

Tek bagrna hidroklorotiyazidkullanan hastalarda ek olarak $u yan etkiler bildirilmigtir:

Bilinmeyen srkhkta ortaya grkan yan etkiler arasrnda gunlar bulunur:

o Ttikiiriik bezlerinde iltihaplanma,

o Krrmrzt vebeyazhiicreler dahil kan hiicrelerinin sayrsrnda azalma,

o Platelet sayrsmda azalma (trombositopeni),

o Ciddi alerjik reaksiyonlar (orn: hipersensitivite, anafilaktik reaksiyon),

. igtah azalmasr veya kaybr,
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o Huzursuzluk,

. Ba$ donmesi veya sersemleme,

o Gdnne bularukh$r veya sanmsr renkte grirme,

o Kan damarlanrun iltihabr (nekrotizan vaskiilit),

o Pankreastailtihaplanma,

. Midede rahatsrzhk hissi,

o Ciltte ve gdzde sararma (sanhk),

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

grkan sistemik lupusu taklit eden bir hastahk),

o Ciltte kan damarlanrun iltihaplanmasr gibi cilt bozukluklan,

o Giineg rgr[rna duyarhhSrn arhnasr veya cildin iist tabakasrmn kabarmasl ve soyulmasr

(toksik epidermal nekroliz),

o Giigsiizliik,

o Bcibreklerde iltihaplanma veya bdbrek fonksiyonlanmn bozulmasr,

. idrarda glukoz bulunmasr (glukoziiri),

o Atog,

o Elektrolit (viicuttaki srvlrun dengelenmesinde rol oynayan bazr maddeler) dengesinin

bozulmasr,

o Kan kolesterol dtizeyinin ytikselmesi,

o Kan hacminin azalmast,

e Kanda glukoz veya ya[ dtizeyinin artmast.

Efier bu yan etkilerden herhangi birisi ciddileSirse veya bu kullanma talimattnda bahsi

gegmeyen herhangi bir yan etki ile kargilasrsaruz dolrtorunuzu veya eczacmtn bilgilendiriniz.

5. TEIWIA PLUS'rn saklanmasr

TENVIA PLUS'r gocuklarm g1remeyecefii, erisemeyecedi yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.

TENVIA PLUS'I 25oC'nin altrndaki oda srcakhErnda ve kuru ortamda saklavrmz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanrnrz.

Ambalajdaki son lullanma tarihinden sonra TENI/IA PL(JS'I latllanmaymtz.
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E[er tiriinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz, TENVIA PLUS'r

kullanmayrmz.

Ruhsat Sahibi: Vitalis ilag San. Tic. A.$.

General Ali Rrza Giircan Cad. Merter ig Merkezi

Balrmsrz Bttliim No:212 Tozkoparan

Gtingdren/iSTANBUL

Tel: 0 212 481 20 95

Fax: 0 2I2 487 20 95

ihetim Yeri: Neutec ilag San. Tic. A.g.

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

Bu kullanma talimafi Q tarihinde onaylanmtsttr.
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