
KULII\I\IMA TALiMATI

ALYSE 25 mg kapsfil
A$zdan almrr.

E hin madde: Her bir ALYSE kapsiil 25 mgpregabalin igerir.

Yu&nu Modfulen Mikrokristalin seltiloz (tip 102), mtstr niqastast, talk, magnezyum

stearat.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULII\I\IMA T ,TINI dihkatlice

okuyunuz, gflnkfi sizin igin Onemli bilgiler igermektedir.

o Kullarura taliratmr saklayma. Datn sonm telvar olwrnoya ihfiyag dqnbilirsiniz.
. EEer ilmte sorularmu olursa liifen dolaoranuza veya eczacrntza daruqma.

o Bu itag kigisel olarak sizin igin rcgete edilmigtir, baglalanna vermeyiniz.

o Bu ilacm laillarumt stasurdo, doHom veya hastaneye gittiEinizde bu ilact

fu llan&futz t s 6Yl eYiniz.

o Bu alimatta yaztlanlara aynen uyunuz. ilag hahlanda size hnerilen donn &Emda

yilksehvqa dfrEfik doz laillamwYmu.

Bu Iftrllanma Talimatmda:

1. ALYSE ncdir ve ne igin latllorub?
2. ALYSE'i hullanmadon hnce dikkat edilmesi goehenler

3. ALYSE nosilknlbnilv?
4. Olns yan dldls nelqdir?
5. ALYS E' in sohlutttttst

Baghklan yer almalrtadrr.

l. ALYSE nedir ve ne igin kullamhr?

ALySE etkin madde olarak 25 mgpregabalin igeren, 14 ve 56 kapsiilliik blister ambalajlarda

sunulan beyaz renkli kapstildiir.

ALySE, agzdmalnan ve krsmi sara (epilepsi) n6b*lerinin tedavisinde diler n6bet ilaglan

ile birlikte;k tedavi olarak; merkezden uzak lperif*g sinir hasanna bafh a[nmn (noropatik

"gn) 
t"auisinde, yaygln anksiyete (kayg) bozuklu[unln tedavisinde ve fibromiyalji (esas

olarak kaslan ,rre t asiai,, kemiSe vapiqtrgi bolgeleri etkileyen ve yaygrn a[nya neden olan bir

geqit yumuqak doku romatizmasr) tedavisinde kullamlan bir ilagUr.

ALySE, 18 yaS ve tistii olan yetigkinlerde kullamlrr, 18 yagrn altrndakilerde yeterli glivenlilik

ve etkinlik Uilgisi bulunmadr$ igin, kullammr Onerilmez

N6ropatik ASn
ALy'SE y*iltinterde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar g6rmesinden-kaynaklanan

uzun stireli rgn"ra" kutl-rtrr. $eker trastArg ve zona gibi bir gok hastallk-sinirlerinize zarar

vererek sinir hasanna balh alnya sebep otatritit. Bu aln hissi, srcakhk' yanm4 batna,



vunna, zonklama, srdamq uyugm4 kanncalanma geklinde ya da elektrik garpmasr, ilne
batnasr gibi, delici, keskin veya kramp tarandabir apgr geklinde tammlanabilir.
Noropatik a!n, duygudurumunuzda deligikliklere, uyuma sorunlanna ve yorgunlula neden

olup fiziksel ve sosyal yaganrma ve ge,nel yagam kalitenizi akileyebilir.

Epilepsi
ALYSE yetigkinlerde, sara nobetlerinin bir gegidini tedavi etnek igin kullamlrr (sekonder

jeneralize konviilsiyonlann eglik etti$ ya da etmedigi parsiyel konvtilsiyonlar). Dokilorunuz,

almakta oldulunuz ilaglarla durumunuzu kontrol dtmda tutamadr$ zrrfiruln, ALYSE'i
tedavinize ekliyebilir. ALYSE sara n6betlerinin tedavisinde tek baqrna kullamm igin depildir

ve her z;1trnn sara nobetlerini kontrol altnda tutnak igin kullamlan di[er ilaglarla birlikte
kullamhr

Yaygn Anksiyete Bozuklulu
ALfSE yetigkinlerde, yaygn anksiyete (kayg) bozuklultrnu tedavi etmek igin kullanilr.
Yaygn anksryete ttaygrl Uor*tulunrur belirtileri kontrol etnesi zor olan, uzun siireli aqrn

kaygl ve endigedir. Yaygn mksiyete (kayg) bozukluEu aW z:rnrsnda huzursuzluk, ani ve

gidaeUi heyecan, kogeye srkrgtrnlmrghk hissi, kolayhkla bitkin d0gme, konsalrtrasyon

gugl6gu, ani unutkanlif, arngantrk hissi, kas sertli$ veya uytu sorunlan gibi durumlara yol

agabilir. Bu gtirnltik yagamm srkrntrlanndan ve stresinden farkhdrr.

Fibromiyalji
AlysE-y*igkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullamlrr. Fibromiyalji esas olarak kaslan ve

kaslann [u-ig" yaprgtr$ bOlgeliri etkileyen ve yaygm aEnya neden olan bir ge;it yumuqak

doku romatiznasr olup, daha 9ok erigkinlerin hastah$drr.

2. ALYSE kullanmadan 6nce dikklt edilmesi gerekenler

ALYSE' i aga$daki dummlarda KULII\IIIMAYINIIZ:

E[er ALySE,in etkin maddesi olan pregabaline veya ilacrn igeri$nde bulunan diler
m-addelerden herhangi birine kargr alerjiniz (a.$rn hassasiyetiniz) varsa ALYSE kullanmapnz.

ALYsE'i aga$daki durumlarda oiro<ltf,i fu,umINIlZ:

o Saratedavisinde etkili (antiepileptik) ilaglarla tedavi edilen bazr hastalarda intihar duqtincesi

ve dawamgr g6rtilmtiqttiu. eiltniraan bu tip dugtinceler gegiyor veya bu t0r dawamglar

sergiliyorsamz doktorunuzdan yardrm almahsmrz.
. a-l-ySg ile tedavi, uyku hali ve bag donmesine neden olabilece$nden, yagh hastalarda kaza

sonucu yaralanmalann (auEme) omruru arhrabilir. Dolayrsryl4 65 ya6rn tizerindeysenizilasn

6im yanetkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmahsrruz.

. Oiyabetiniz (geker hastahlr) varsa ve pregabalin kullammr srasmda kilo aldrysamz, diyabet

ilaglanmzda bir depigiklik yaprlmasrna gerek duyabilirsiniz. 
-

.Iionjestif kalp vJtmezligi olan hastalarda kullanrmrna iligkin srnrlt bilgi olmasr nedeniyle

bu durum ite iigiii bir gegmiginiz varsa pregabalin tedavisine baElamadan 6nce doktorunuza

s6yleyiniz.
. aLVSE kullanan baz hastalarda bobrek yetnezli$ bildirilmi$ir. Eler idrara grkmamzda

azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu dtizeltnek igin ilag

kullanrmrm kesebilir.
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o Pazarlama sonrasmda alerji sonucu ytia ve brlBee:da $Smeyi de igeren agrn duyarhhk
durumu bildirilmigtir. Ytizde, alrz iginde veya 0st solunum yoltmda gigme gibi belirtiler
ortaya grkarsa ALYSE derhal kesilmelidir.
o Pazarlama sonrasr deneyimde gegici olarak g6rmede bulamkhk ve gOrme netli[inde
deEigiklik bildirilmi$ir. Bu belirtiler ALYSE'in kesilmesi ile iyilegebilir veya sona erebilir.
o Omurilik hasan sonra$ geligen n0ropatik aln tedavisi gOruyorsantz, bu tedavi igin
kullandrgmz ayil etkiyi gosteren diler ilaglann da(q$ ve spastisite ilaqlan gibi) etkisi
nedeni ile uyku hali gibi ba^a yan etkilerin giddeti artabilir.
oPazanlama sonrasl deneyimlerde, ALYSE'in morfin ve benzeri algr kesiciler (opioid
analjezikler) gibi kabrdr[a sebep olabilecek ilaglarla birlikte almmast sonucu ba[rrsak

fonksiyonlann fa azalnn(6m. ba[rrsak trkanmasr, kabrzhk) bildirilmigtir.
. Alkol veya ilag bagmhh[r oykiintia var ise doktorunuza soyleyiniz. E[er daha gok ilag

kullanmaya ihtiyacrnrz oldulunu dtiguntiyorsamz bu durumu doktonmuz ile paylaqmz.
o ALYSE ile tedavi srrasmda veya tedavi sonlandrnldrktan krsa bir stire sonm konvtilsiyon
(ndbet) bildirilmigtir. E[er n6bet gogirirseniz derhal doktorunuz ile iletigime geginiz.

o ALYSE kullanan ba"a hastalarda, diler kogullann da etkisi ile beyin fonksiyonlannda

azalma(ensefalopati) bildirilmi$ir. Ciddi bir karaciler veya b6brek hastahlr Oykuniiz var ise,

doktonrnuzu bilgilendiriniz.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir dOnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse l0fen
doktorunuza danrgruz.

ALYSE'in yiyecek ve igecek ile kullanilmast
ALYSE ag ya da tok olarak kullamlabilir.
ALYSE kullamrken alkol almaymz. ALYSE ile birlikte alkol ahnmasr uyku hali ve bag

donmesi gibi yan etkilerin goriilme srkh$m ar[racaktr. Butehlikeli olabilir.

Hamilelik
ilaa fullmmadm 6nce doldontnuzaveya eczactntm darugma.

ALYSE doktorunuz tarafindan onerilmedikge hamilelikte kullamlmama[drr. Qocuk do[urma
potansiyeli olan kadrnlar gebelikten etkin bir do[um kontrol y6ntemi ile korunmahdrr. Eler
Larri irrasrnda hamile kaldrysamz, hamile oldulunuzu dt$tintryoreantzvuyahamile kalmayr

planhyorsamz derhal doktorunuza damgrmz

Tedaviniz strasmda lwnile oldufimuzu fa* ederseniz hemen doldorttnuza ve)n eczactnuza

darugmrz.

Emzirme
ilaa tailawtadan ance doHontnum vern eczacmrm dorugma.

Anne siittine gegrp gegmedi[i bilinmedi$ igin ALYSE kullamrken bebefinizi emzirmemeniz

dnerilir.

Arag ve makine kullanmr
ALYSE baq donmesi ve tryku hali yaratabilir ve dikkatinizi azdtabilir. ALYSE'in sizi nasrl

etkiledi[ini anlayana kadar araba veya makine kullanmayrruz ve tehlikeli olabilecek

aktivitelerde buhmmayrmz
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ALYSE'in igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hahkmda dnemli bilgiler
lgerilinde bulunan yardrmcr maddelerin higbiri igin kullantm yolu veya dozu nedeniyle

herhangi bir uyan gerekmemektedir.

DiEer ilagleda birlikte kullammr
ALYSE ve diler bazr ilaglar birbiriyle etkilegebilir.

o ALYSE'in merkezi sinir sistemini etkileye,n belli bagh bazr ilaqlarla birlikte kullammt

sonucunda bu ilaglar ile ortaya grkabilen solunum yetmedi$ ve koma gibi yan etkilerde arfi;
g6rtilebilir.
. alysp'in oksikodon gibi narkotik aEn kesicilerle, lorazepam grbi kayg (anksiyete)

tedavisinde kutlamlan ilaqlada veya sakinlegtiricilerle ve alkol igeren iiriinlerle birlikte

kullanrlmasr g6rtilebilecek bag donmesinin, uykusuzluEun ve dikkat azalmagnm giddetini

artrrabilir.
o ALYSE ve geker hastahgnda (diyabet) etkili bir ilag olan tiazolidindionrm birlikte

kullamldrlr durumlarda kol ve bacaklarda srvr toplanmasrna baph gipme (6dem) ve kilo arfgr

daha srk meydana gelebilir.
o ALYSE agz yoluyla ahnan dopum kontrol ilaqlan ile birlikte kullamlabilir.

Efier rcgeteli ya da regetesiz herhongi bir ilaa gu anda hiluuyorsanz vqv son zananlarda

hrllandmo ise lutfen doldorunuza veya eczaanrm bunlar lwkkmda bilgi veriniz.

3. ALYSE nasil kullanhr?

Uygun lmllanrm ve dozluygulama skh$ igin talimaflar:

ALySE her zaman doktorunuz tarafindan size tarif edildigi gekliyle kullammz Emin

de$lseniz dolctorunuza veya eczacrfiza dantgrntz.

. AIySE'i ne zarnan ve ne kadar almaruz gerekti$nini doltorunuz s6yleyecektir.

.Doz genellikle grinde 2 aW dozda ahnmak tDere toplam 150 mg ile 600 mg arasmda

aegyn'eneair. D-oktorunuz tedavi srasmda aldr$mz dozu de$stirebilir. Doktorunuzla

g6rigmeden dozu ke,ndiniz de$gtirmeyiniz.
. ALYSE'i her g[n ayru saatte almrz.

:ALySE'in etkisinin sizin igin gok kuwetli veya zayrf oldu[unu dtSihrtiyorsaruz,

doktoruntrza veya @zrroimza sOyleyiniz'

Uygulama yolu ve metodu:
. ALYSE a$z yoluyla almtr
o ALYSE bir bardak su ile biitiln olarak yutunuz.

DeEiEkyag gruplan:

Qocuklarda hrllanrmr:
eliSe'in gocuklarda ve genglerde (18 yaqrndan kugtiklerde) kullanrmrna-iligkin yete{i

giivenlilik ve etkinlik Uitgi.i bulunmadr$ igin bu yaS grubundaki hastalarda

kullamlmamahdrr.

Yaghlarda kullanlml:
BObrek fonksiyonlan normal olan yagh (65 yq iishi) hastalarda ALYSE normal dodannda

kullamlabilir.
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Ozel }ullamm durumlan:

B6brckyetmezli$:
Bdbrekleriniz ile ilgili bir sorunrmuz varsa doktorunuz sizin igin datra deligik bir doz
planlamasr ve/veya dozu regeteleyebilir.

Karaci[er yetmezli$nde kullanrm:
Karaciler yetmezligi olan hastalarda doz ayarlamasr gerekli de$ldir.

Eger ALYSE'\n etkisinin gok giiglii veya myrf oldu$ura dair bir izleniminiz var ise dohorunuz
very eczacma ile konugunuz.

Kullanmamz gerekenden daha fazla ALYSE lurllandtysanu:
ALYSE'i hitinmaruz gerelcenden daha fazla laillanmrgsantz bir doldor veln ecna ile
konuStmuz.

E[er almamz gerekenden fazla ALYSE kullandrysamz, doktonmuzu draytfiz ya da

killanmakta oldupunuz ALYSE kutusunu da yammza alarak, derhal en yakrn sa$rk

merkezine baEvunmuz. Bu duruma ba$r olarak uykulu hissetme, kafa kangrkh$, sal&rganhk

veya huzursuzluk hissedebilininiz.

A LYSE' i Imllanmayt unutursanrz:
ALYSE'i hergthr aynl saatte dtizenli olarak kullanmamz onemlidir.

Almantz gereke,n dozu almayr unuttu[unuz taktirde:
. Hafirladrgmz/rabir sonraki dozzarnunmz de$lse, hatrrlar hatrlamaz almrz.

. tlanrladr$rmzda bir sonraki dozu alaca$ttz z*rrl$n gelmig veya ona yakrn ise-unuttulunuz

dozu almaymz. Bir sonraki doztr regetenizde belirtildi[i gekilde zamarunda alarak normal doz

takvim inize devam ediniz.

Unutulut dozlan dengelemekigtn grfi doz almayma.

ALYSE ile tedavi sonlandrnldr$nda olugabilecek etkiler:
. Doktorunuzla goriigmeden ALVSE'i aniden brrakmayrmz. Tedaviniz en az I hafta siire ile

kademeli olarak azaltlarak sonlandrnlacaktrr. Uzun ya da hsa siireli tedavi sonrasmd4

tedaviniz sonlandrnldr$nda ba.a yan etkiler g6riilebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorlupu, baS

alnsr, mide bulantrs, kaygr, ishal, nede benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, a!9,
te-rleme ve sersemliktir. Daha uzun siire ALYSE kullanmamz halinde, bu yan etkilerin

srkh$nur ve giddetinin arhp artrnayaca$ konusundayeterli bilgi yoktur.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Ttim ilaglar gibi, ALYSE'in igeri$nde bulunm maddelere agrn duyarhh$ olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

ASagdakilerden hertangi birini fark ederseniz hemen dolrtorunuza bildiriniz veya size

en yahn hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:

.Ytizde gigme

.Dilde gigme

u



&a$da listelenen yan etkiler altta yatan bir hastahktan veya birlikte kullamlan ilaglardan da

kaynaklamyor olabilir.

Yan etkiler a$a&daki kategorilerde gosterildigi gekilde srmfl andrnlmrgtr:

Qokyaygn
YaySn

:10 hastanrn en az birinde gorulebilir.
:10 hastamn birinden az,fak* 100 hastamn birinden fazla g6rulebilir.

:1.000 hastanm birinden az fakat 10.000 hastmrn birinden fazla

:10.000 hastamn birinden az gorulebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygrnolmayan :100 hastamn birinden M, fakat 1.000 hastamn birinden fazla
gomlebilir.
Seyrek
g6riilebilir.

Qok seyrek
Bilinmiyor

U

Qokyaygu:
.Bag d6nmesi, uykuhali

Yaygm:
. igtah artrEr
.^nb.rUl, bir gekilde ke,ndini oldulundan datra iyi hissetme, biling bulamkh$, cinsel istekte

aralm\gevresel uyanlara kargr agrn hassasiyet, uykusuduk, kiginin yer ve zilmut kawamrm

yitirmesi
. istemli kas hareketlerinde diiaensidik (ataksi)
. Koordinasyon bozuklug; dikkat kaybr, hafiza bozuklu[u, titreme (tremor), konugma

bozuklu[u iAr.rtril, Vao-r, batna, kanncalanma hissi, denge bozuklu$1 trnutkanhk,

sakinlik, agrn halsizlik, baq alpst
.Bulamk g6rme, gift g6rme
o Bag d6nmesi (vertigo)
o A$zkuruluEu kabrdrk, kusmq gaa kann boglulundagigkinlik
o Peniste sertlegme bozuklulu
.yorggnltrk, sarhogluk hissi, kol ve bacaklarda srvr toplanmasrna balh $lgme (periferik

6dem), 6dem, yuriiyii$e anormallik, anormallik hissi
o Kilo artgl

Yaygm olmayan:
.Ittah kaybr
.(endini yabancrlaSm4 kigisel kimlik duygusu kaybr (depersonalizasyon), orgazm olamama,

huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) de[igiklikleri, depresif ruh hali

(duygudur;), kelime bul;nad; zorluk, sann (haliisinasyon), anormal riiyalar, cinsel istekte

i*i, t o sur;ii agrn huzursuzluk durumu (panik atak), gevresel uyanlara ilgisiz kalma (epati)

. Biime ve kavramaya iligkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karqr

hassasiyet kaybr (tripootlri), g6rme alamnda bozukluklar, 96z titremesi (nistagrnus),

konugma Uozuttugu, laslarda-seyirme, reflekslerde zayrflamq istemli hareketlerin bozulmasr

(diskinezi), dugtince ug\smasr (psikomotor hiperaktivite), ayala kalkarken g6riilen bat

d6nmesi, auyufaraa uyaranlara kargr aqrn hassasiyet, tat alamam4 yanma duygustl amafh

hareketlerde iit em" (temor), sersemlik/uyuqukluk, bayrlma hali, unutkanhk
oG6rme bozukluklan, gOrme alamnda bozukluklar, 96z kurulu[q goderde $i;rne, g6rsel

keskinlikte dma,g6zlerde a$4 gilzyorgrrnlulp (aSenopi), 96z yagrnda arfrna

. Kalp atrm hrznda de$giklikler ve ritim bozukluklan
.Birinci derece AV blok
.Kalbin normalden hrdr afinasr (tagikardi)
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.Ytiz krzarma$, srcak basmasr, d0$tk tansiyon (kan basrno), el ve ayaklarda (periferik)
solukluk, yuksek tansiyon (kan basrno)
. Nefes darhg, 6kstir0k, burunda kuruluk
.Tukurtik salgsrnda artmq yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kagmast

(gastro6zofageal refl ti), a$zda hissidegme
.Terleme, krrmzr renkli kabartrh (papti[er) d6kturttiler

el(gs se$rmesi, eklemlerde gigme, kas kramplan, kas a[ns1 eklem a!ns, srt a$ns, kol veya

bacaklarda a!n, kas sertli[i
o Alph ve giigltikle idrara grkm4 istem drgr idrar kagrrma
. Ejakulasyonda gecikme (geg bogalma), cinsel fonksiyon bozuklulu
.Ola&n drgr halsidik, d0gme, susuduk, g6liiste srkrgm4 yaygn 6dem, a!p, iigtirne

.Bankaraci[er ve bobrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz

ve aspartat aminofiansfe razda) yfikselmg trombosit saytsrnda azalma
. Burun ve bofaz yollan iltihabr (nazofarenjit)
. Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek:
. Kandaki alqruvar saylsrnm azalmasr (n6tropeni)
.Digtik kan gekeri seviyeleri (hipoglisemi)
. Disinhibisyon, artnug ruh hali (duygudurum)
. llareketlerde yavaglama, var olmayan bir kokuyu algllama (parosmi), yaa yazma

yetene$nde bozulma (disgrafi )
. COr-e alamnda krvrlcrm geklinde ryrk ve renk algsr (fotopsi), gdzlerde iritasyon, gdz

bebeklerinde btiytirne, g6zle bakrlan cisimlerin tiregiyor idenimi vermesi (osilopsi), gdrse!

derinlik algrsmda deligme, g6rme alamnda gevresel (periferik) g6rme kaybr, gaErhk, g6rsel

parlakltk
. Kalp atm hranda de$qiklikler ve ritim bozukluklan

. Sintis taqikardisi

. Siniis aritnisi

. Siniis bradikardisi
.Burun f,kamkfu$, burun kanamasr, burun boSlugu dokusu iltihabr (rinit), horlam4 hlgaz
kurululu
. Kann-boglupunda srvr toplanmasr, 5rutna gugltigu, pankreas iltihabr (pankreatit)

. Soluk terleme, kurdegen (urtiker)

. nolgn bolgesinde trarnp (servikal spazm), boyun alprs, kaslarda giddetli zayrflrk ve aln
(rabdomiyoliz)
.Normalden azidrar yapm4 b6brek yetnedili
. Aybagr yoklulu; ad& iorememe (amenore), goEtis a$tst, memede akrnfl, alnh adet / aybagt

ddnemi (dismenore), memelerde biiyiime
o Ate$; vticut rsrsrmn normalden yiiksek olmas
.Kan'gekerinde (glukoz) ytikseime, kan kreatininde artma, kan potasyumunda dtqme, kilo
kaybr, akyuvar (okosit) saysrnda azalma

Bilinmiyor:
o eT uzamasr adr verilen kalpte ani ritim bozukluklanna ve ani Oltlnlere yol aqabilen bir

durum
o Cilue ve g0z gevresinde kan oturmasr, giglik ve krzankhkla seyreden iltihap (Stwens-

Johnson sendromu)

I



Pazarlama sonrasr gridem srasmda ilave olarak
.Alerji sonucu ytia ve bogzdagigme, alerjik reaksiyon, agrn duyarthk
.Bag alnsr, biling kaybr, zihinsel bozukluk
. Konjestif kalp yetnedili
. G0zthr saydam cisminin (komea) iltihabt
. llalsizlik, krnkhk
.Dil6demi, ishal, mide bulantrs, yiiede $igme, kagrnf,

.Idrar yapamama nedeniyle mesanede aqrn idrar toplanmast

. Akcilerlerdeki hava yollannda srvr toplanmasrna balh gigme (pulmoner 6dem)

. Erkeklerde meme biiyttmesi

.Kalp ritim diiaensizlig anlamrna gelen kalpteki elektiksel faaliyetlerin kayrtlannda (EKG)

degisiklik.
gibi ek yan etkiler bildirilmigtir.

Efier bu htllanma alimatmda bahsi gegmeyen herlantgi bir yan etki ile largilagtrsaruz

dolaonmuzu very ecmcmat bilgilendiriniz.

\' 5. ALYSE' in saklanma^sr
ALySE'i gocaklarm gAremeyece{i, erigemeyece[i yerlerde ve ambalajmda saklaymrz.

ALYSE'i 25"C ve altndaki oda srcakh$nda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullantnz.
Ambalqirndaki son kullanma tarihinden sonra A LYSE' i kullanmayrntz

Eler uriimde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz ALYSE'i kullanmaytruz.

Qeweyr korumak amacryla kullanmadr$mz ALY SE' i gehir sqfuna veya g6pe atmaynz.

Bu konuda ecTrrslntza dant grmz.

Ruhsat Sahibi:
Abdi ibrahim ilag San. ve Tic. A.$.
RegitpaqaMah. Eski Btiytikdere Cad. No:4 34467

Maslak/S anyer/istanbul
Tel:02123668400
Faks:021 22762020

tretimyeri:
Abdi ibrahim ilag San. ve Tic. A.$.
Sanayi Mah. Tung Cad. No:3
Esenyurt/istanbul

Bulwllanrutaliman .....nrihindeonaylanmtEnr.
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