KULLANMA TALiMATI
APRALJiN FORTE 550 mg film tablet
Alrzdan allnlr.
Etkin madde: Her film tablet 550 mg naproksen sodyum igerir.
Yardtmcr maddeler: Mikrokristalin seliiloz PH 101, Mikrokristalin seliiloz PH 102, Ni$asta,
Prejelatinize niqasta 1500, Polivinil prolidon K25, Magnezyum stearat
Film kaplama maddeleri: (Opadry OY -D-7233 beyaz) Hipromelloz, Titanyum dioksit, Talk,
Polietilen glikol, Sodyum lauril siilfat
baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin iqin 6nemli bilgiler igermektedir.
o Bu kullanma talimatmr saHaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
o EEer ilove sorulanruz olursa, liitfen dohorunuza veya eczaaruza daruSmtz.
c Bu ilaQ kisisel olarak sizin iqin reqete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.
c Bu ilacm kullarumt srasmda, dohora veya hastaneye gitti$inizde bu ilaa kullan&lmtzt
do h or unuza s dy I ey iniz.
. Bu talimatta yaz anlara aynen utanuz. ilaq hakkmda size dnerilen dozun drymda yfiksek

Bu ilacr kullanmaya

veya dfiSfrk doz kullanmaymrz.

Bu Kullanma Talimatrnda:
t. APRALJIN FORTE nedir ve ne igin kullaruhr?
2. APRALJLN FORTE kullanmodan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3. APRALJIN FoRTE nas kullan r?
1. Olat yan etkiler nelerdir?
5. APRALJ|N FORTE'uL saklanmast
Bagllklan yer almaktadrr.

l. APRALJiN FORTE nedir

r

ve ne igin kullanrhr?

APRALJiN FORTE, bir yiizii gentikli, beyaz film kaph oblong tabletlerden oluqan, 10 ve
20 tabletlik blister ambalaj larda sunulur.

o

APRALJiN FORTE, alrr ve iltihaba etkili (NSAi) ilaglar grubundan afn kesici etkilere
sahip bir ilagtrr.

APRALJiN FORTE;
o Travma veya difler durumlara balh olarak ortaya grkan eklem krkrrdalrmn harabiyeti, apn
ve fonksiyon kaybryla karakterize eklem iltihabr,
o El ve ayak eklemlerinde geligen agnh eklem iltihabr,
o Ozellikle omurgada geligen romatoid artrit benzeri bir hastahk olan ankilozan spondilit,
o Proteinin pargalanmasrndaki bir soruna balh olarak ba! dokusu ve eklem krkrrdagrnda
gcizlenen giddetli aln (akut guo gibi romatizmal hastahklann tedavisinde iltihap giderici
ve a[n kesici olarak,
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.

Akut kas iskelet (kemik) sistemi apnlannda,
o Kadrnlarda adet sancrlanna bagh afinlarda afinyr kesmek amactyla,
. Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda aln kesici olarak.
kullanrlrr.

APRALJiN FORTE'u kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler
APRALJiN FORTE'u a$afrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Kalp damar sistemi ile ilgili riskler
- NSAii'ler itli.imciil olabilecek trombotik (prhtrlaqma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme
riskinde artrga neden olabilir. Bu risk, kullanrm siiresine balh olarak artabilir. Kalp-damar
hastahgr olan veya kalp damar hastahlr risk faktdrlerini ta$tyan hastalarda risk daha
2.

yiiksek olabilir.

-

APRALJiN FORTE koroner arter "bypass" cenahisi iincesi

a[rr

tedavisinde

kullanrlmamahdrr.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler
NSAii'ler kanama, yara olugmasr, mide veya bagrrsak delinmesi gibi iiliimciil olabilecek
ciddi istenmeyen etkilere yol agarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda,
dnceden uyarrcr bir belirti vererek veya verrneyerek ortaya grkabilirler. YaSh hastalar,
risk altrndadrr.
ciddi olan bu etkiler bakrmrndan daha

-

E!er,
o APRALJiN FORTE'un bilegenlerine, naproksen veya naproksen sodyum igeren ilaglara
kargr alerjiniz varsa ya da, asetilsalisilik asit veya diper a!n, ateg ve iltihaba etkili ilaglar
sizde deri ddkiintiisii, kurdegen, asttm sendromu, nezle ve burun bogluklannda iltihaplanma
olu$turuyorsa kullanmayrmz.
. Daha 6nce kullandrlrtz aln, ateg ve iltihaba etkili ilaglardan biri sizde mide-barsak
kanamasrna veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide ve
duodenum iilseriniz varsa, iki veya daha fazla kez, teghis konmug iilser veya kanama
gegirdiyseniz kullanmayrmz.

o $iddetli bdbrek, karaciger ya da kalp yetmezliliniz varsa kullanmayrnrz.
o Koroner arter bypass ameliyatrndan 6nce ve sonra kullanmayruz.

.

Emziriyorsanrz veya hamileli[inizin son 3 ayrndaysaruz kullanmaytntz.

APRALJiN FoRTE'u aqalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ
. Agn, ateg ve iltihaba etkili ilaqlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan
kagrmmz.

o

.

Tedavi saplamak igin gerekli en krsa siirede, etkili en diiqiik dozu kullanarak, istenmeyen
etkileri en aza indirebilirsiniz.
Onceden gegirilmiq ciddi bir mide barsak rahatstzltptmz veya belirtiler varsa tedavinin
herhangi bir anrnda ciddi olabilen kanama iilser veya harabiyet geligebilir. Oluqabilecek
kanamaya baph olarak drqk-r renginde koyrlagm4 alrzdan kan gelmesi, hazrmsrzhk
bulgulan ortaya grkabilir. Agn. ates ve iltihaba etkili ilaqlar ile ortaya grkan ciddi mide
barsak rahatsrzhklann gofiu yaqh ve dziirlii hastalarda ortaya grkml$ttr. Bu nedenle iilser,
kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsrzhlrruz varsa doktorunuz tedaviye en
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o

diigiik doz ile baglamaruz ve beraberinde koruyucu bazt ilaglar (misoprostol veya proton
pompa inhibitdrleri) kullanmanrzr tinerecektir. Diigiik doz asetilsalisilik asit veya mide
barsak kanamasrna neden olabilecek bagka itaglarla kullanmaruz gerektilinde de koruyucu
bir ilag da almantz gerekecektir.
iltihaph barsak hastahfirnrz (iilseratif kolit, Crohn hastahlr) varsa, rahatsrzltklanntzrn
qiddetini arttrrabilecelinden, a$n, ateg ve iltihaba etkili ilaglan dikkatli kullamnrz. Daha
iince mide barsak zehirlenmesi gegirdiyseniz her ttirlii kann rahatstzltfir belirtisi (ishal,
kusmA kilo kaybr) halinde doktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanamast veya iilserasyon
halinde APRALJN FORTE kullanmaya devam etmeyiniz.
Mide barsak hastah[rnrz varsa APRALJiN FORTE'u mutlaka doktor kontroltnde

,
,
r

,

kullanmz.
Diler a!n, ateg ve iltihaba etkili ilaglar ile oldulu gibi mide barsak rahatsrzhklanmn srkhlr
ve giddeti, APRALJN FORTE dozu ve tedavi siiresindeki artrqla birlikte artabilir.
AErzdan ahnan dolum kontrol haplan, varfarin gibi kan prhtrlalmasrru 6nleyen ilaqlar,
asetilsalisilik asit gibi iilserasyon veya kanama riskini arttrrabilen ilaqlarla kullanmaruz
gerekirse dikkatli olunuz.
ya$h hastalar, ciddi mide barsak kanamasr ve harabiyeti srkhfirmn artmasl ihtimaline karql
en dtigiik dozda APRALJiN FORTE kullanmahdrr.
Derinin pul pul olup d<ikiilmesi, mukoza harabiyeti veya deride g<izlenen agrn duyarhhk
hallerinde APRALJiN FORTE kullanmaya devam etmeyiniz, en krsa siirede doktorunuza
bagvurunuz.

I
I

Alerji sonucu yiiz ve bolazda 9i9me, bronglann daralmast (astrm) ve nezle gibi aqrn
duyarllk hallerinde dikkatli kullammz. Astrm veya alerjik hastalk ya da asetilsalisilik asit
duyarhhgr olan hastalarda bronglarda spazm olugumu hrzlanabilir'
DiEer agTl, ate$ ve iltihaba etkili ilaglar ile oldugu, APRALJIN FORTE bdbrek hastahgr
olan hastalarda dikkatli kullamlmahdr. Kan hacminde veya bdbrek kan akrmrnda

yol agan bir rahatsrzhlrn n, kalp yetmezliliniz, karacifer fonksiyonlanmzda
bozukluk varsa dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandr[rmz APRALJIN FORTE dozunu
azalmaya

azaltacakttr.

.

.

o

DiEer agn, ate$ ve iltihaba etkili ilaglar ile oldulu, APRALJiN FORTE, karaci[er
fonksiyon testinde bazr delerlerinizde ytikselmelere neden olabilir. Karaciler
fonksiyonlanndaki bozulmayr gdsteren belirti ve bulgulara karqr dikkatli olunmahdrr
(bulantr, halsizlik, uluklamak, kaqrntr, sanhk, kamrn sa! iist losmrnda a[n, nezle benzeri
semptomlar). Sanhk ve hepatit dahil olmak iizere qiddetli karaciler rahatsrzltklanna karqt
dikkatli olunmahdrr.
Naproksen sodyum, kantmzda, prhtrlagmada g6rev alan trombositlerin kiimelegmesini
azaltarak kanama zamamm uzattrlrndan prhtrlagma rahatstzlt[tntz varsa, doktor kontrolii
altmda APRALJiN FORTE tedavisine devam ediniz. APRALJIN FORTE kullantrken,
kanama riskiniz yiiksekse veya kan prhttlaSmasrm dnleyen bir ilag kullamyorsamz, kanama
riskinde artrg olabilir.
ApRALJIN FORTE kullanrrken g6rme bozuklu[unuz geligirse gdz muayenesi yaptrnnz.
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.
o

.

AEn, ateg ve iltihaba etkili ilaglann neden oldulu srvl tutulmasl ve 6dem olugmasr riskine
karqr yiiksek tansiyonu probleminiz veya kalp yetmezliginiz varsa APRALJiN FORTE
kullanrrken dikkatli olunuz.
Kontrol edilemeyen yiiksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizli[ine balh olarak solunum
yetmezlifii, 6dem, karacilerde btiyi.ime ile belirgin bir hastahfirruz vars4 kalbin yeterince
kanlanmamasrna balh bir hastahlrmz varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
Doktorunuz APRALJIN FORTE ile tedaviniz srrasrnda bu rahatsrzhklanmzr gdz 6niinde
bulunduracallrr.
Kalp damar hastah[r riskiniz yiiksek oldugu durumlarda (yiiksek tansiyon, qeker hastahfir,
sigara kullammr) doktorunuz, APRALJIN FORTE ile uzun siireli tedaviniz igin bu
rahatsrzhklanmzr gdz Sntinde bulunduracaktrr.

o

.

DiEer agn, ate$ ve iltihaba etkili ilaglar ile olduflu, APRALJIN FORTE hastanede
yatrlmasr veya tiliimle sonuglanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden
olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyancr belirti
vermeden ortaya Erkabilmekle birlikte, g6giis agnsr, nefes darhlr, halsizlik, konugmada
zorluk gibi belirti ve bulgular g6zlendiginde, doktorunrrza ba$vurunrz.
Alzheimer hastahlr (unutkanhkla karakterize hastahk) riski olanlarda dikkatli kullanrlmasr
gerekmektedir.

Bu uyanlar, gegmiqteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza damgrmz.

APRALJiN FORTE'un yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
APRALJiN FORTE yemeklerden sonra ahnmahdrr.

Hamilelik
ilaa kullanmadan

dnce doklorunuza veya eczauntza dantsmtz.

Hastaya sallayaca[r yararlar ve getireceli risklerin gayet iyi bir gekilde delerlendirilmesini
gerektirir. Bu nedenle 9ok gerekmedikge ilag hamilelikte kullanrlmamaldrr.

Tedavi srrasrnda hamile oldu[unuzu

fark

ederseniz hemen dohorunuzo veya eczac,ruza

daruSmrz.

Emzirme
ilact kullanmadan dnce dohorunuzd yeya eczacmtza daruStntz.
Naproksen sodyum, anne siitiine gegecelinden emziren annelere verilmemelidir.
Arag ve makine kullanlml
APRALJIN FORTE kullanrmr ile birlikte bazr hastalarda sersemlik, ba9 ddnmesi, uykusuzluk
hali ya da depresyon olabilir. Eper sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse,
dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

Difer ilaqlar ile birlikte kullanrmr
APRALJiN FORTE ve agn, ate$

ve iltihaba etkili ilaglann birlikte uygulanmasr

6nerilmemektedir.
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Mide asidini diizenleyen ilaglar veya kolestiramin ile birlikte alrrsamz APRALJiN FORTE'un
etkisi gecikebilir.
Naproksen sodlum, kanda albumin olarak adlandrnlan bir proteine ba[lanrr. Kumarin tipi
kanda prhtrlaqmayr dnleyen ilaglar, siilfoniliireler, hidantoinler, diler a!n, ateq ve iltihaba
etkili (NSAi) ilaqlar ve asetilsalisilik asit gibi albumine ba[lanan difier ilaglarla
etkileqebilecelinden doktorunuz APRALJiN FORTE dozunu ayarlayacaktrr. Naproksen
sodyum, trombosit olarak adlandtnlan ve bir araya gelerek kanrn prhtrlaqmasrnda rol alan
hiicrelerin aktivitesini azaltarak prhtrla;mayr geciktirebilir.

Furosemid
azaltabilir.

gibi idrar sdkttiriicii ilaglarla birlikte kullaruldr[rnd4 bu ilaglann

etkisini

Lityum (ruhsal hastahklarda kullanrlrr) ile birlikte kullamldrlrnda lity.rm kan seviyesinde
ytikselme ve buna balh yan etkiler gdriilebilir.
Vartarin (prhtrlaqmayr geciktiren bir ilag) ile birlikte kullamldrlrnda sindirim sisteminde
kanama yapma iizerindeki etkileri artar.

Balrgrkhk sistemini baskrlayan

bir ilaq olan

Siklosporin

ve

Takrolimus

ile

birlikte

kultanrldrgrnda bdbrek hasan riski artabilir.

Mide ve ince balrrsak iilseri tedavisinde kullanrlan Mifepriston ile birlikte kullanrldrgrnda,
Mifepriston'un etkisini azaltabilir.

ApRALJ|N FORTE'un iginde bulundufiu, aEn, ate$ ve iltihaba etkili ilaqtar, kalbin kasrlma
giiciinii arnlan glikozidlerle birlikte kullamldrklanndq kalp yetmezli[ini giddetlendirebilir,
bdbrekten atrhmlanm etkileyerek kan konsantrasyonlannl arttrrabilir'

ApRALJN FORTE'un iginde bulundugu agn, ates ve iltihaba etkili ilaqlar, insan bagrgrkhk
yetersizlili virtisiiniin (HIV) de dahil oldu[u retroviriislere etkili Zidarudin ile birlikte
kullanrldrgrnda kan hastahklan riskini arttrrabilir.

APRALJIN FORTE'un iginde bulundupu aEn, atel ve iltihaba etkili ilaglar ile depresyon
tedavisinde kullamlan SSRI'lar birlikte kullanldrklannda sindirim sistemi kanama riski
artmaktadrr.

Diger agn, ate$ ve iltihaba etkili ilaglarda oldu[u gibi steroidlerle birlikte kullamldrgrnda
sindirim sistemi iilserleri ve kanama riski artmaktadrr.

Halvan galgmalannda apn, ateg ve iltihaba etkili ilaglar ile kinolon grubu antibiyotikler
birlikte kullanrldrklannda istemli kaslann tiimti ya da bazrlannda giddetli ritmik kasrlma
(konviilsiyon) riski artabitir.
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Probenesid (iirik asit atrhmrru arttrran bir ilag) ile birlikte kullamlmasr, naproksen sodyumun
daha krsa siirede daha ytksek etki gdstermesine neden olabilecelinden dikkatli olunmahdrr.
Metotreksat (kanser tedavisinde kullanrlan bir ilag) ile birlikte kullandrlrmzda dikkatli olunuz.
Naproksen sodlum, metotreksatln viicuttan atrltmrru azaltabilir ve metotreksatln yan
etkilerinin gtiriilmesine neden olabilir.
Naproksen sodyum, mifepristonun etkisini azaltacalrndan, mifepriston kullandrktan sonra 812 gtin boyunca naproksen sodyum kullanmayrruz.

Ytiksek tansiyon tedavisi igin kullanrlan beta blokdrlerin etkisini azaltabilir. Naproksen
sodyum ve diler a[n, ateq ve iltihaba etkili ilaglar, yiiksek tansiyon tedavisinde kullamlan
ilaglann etkisini azaltabilir ve ACE inhibit6rlerinin b6brek hasan riskini arttrrabilir.
Diger agn, ateq ve iltihaba etkili ilaglarda oldulu gibi dolum kontrol ilaglan ile birlikte
uygulandt[rnda, mide barsak sisteminde iilser ve kanama riskinden dolayr dikkatli
olunmahdrr.

Bu ifadelerin belirli bir siire Snce kullamlmrq veya gelecekte bir zaman kullanrlacak iiriinlere
de uygulanabilecelini liitfen not ediniz.
EPer reqeteli ya do regetesiz herhangi bir ilau su anda kullaruyorsaruz veyd son zamanlarda
kullandrnz ise liitfen dohorunuza veya eczaaruza bunlar hakhnda bilgi veriniz.
3. APRALJiN FORTE nasrl kullanrhr?
Uygun kullanlm ve dozluygulama slkhlr igin talimatlar:
APRALJIN FORTE'un dnerilen baglangrg dozu bir tablettir (550 mg), daha sonra 12 saatte
bir tek tablet (550 mg) veya 6-8 saatte bir 275 mg tabler ile devam edilir. Baglangrg gtinliik
toplam dozu 1375 mg'r ve daha sonra ise 2 tableti (1 100 mg'r) agmamahdrr.

Uygulama yolu ve metodu:
Tabletler gilnenmeden yeterli miktarda stvr, dmegin bir bardak su ile l.utulmahdrr.
Defiiqik yag gruplan:

Qocuklarda kullanrml:
APRALJIN FORTE 16 yagrndan kiigiik qocuklarda kullanrlmasr tavsiye edilmez. Ancak
sadece, eklem iltihabr olan 5 ya5rndan biiyiik gocuklarda 10 mg/kg/giin dozda 12 saat ara ile
kullanrlmahdrr.
Yaghlarda kullanrml:
Yaghlarda ilacrn viicuttan uzaklagtrnlmasr a,alabileceEinden dozda dikkatli olunmah, etkili en
diigiik doz kullanrlmahdrr (65 yag ve tizeri).
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Ozel kullanlm durumlarr:

BSbrek/Karacifer yetmezlifi: Bdbrek fonksiyon testlerinizde sonuglanmz uygun delilse
APRALJN FORTE kullanmayrnrz.
Karacifier fonksiyonlannrzda bozukluklar varsa APRALJN FORTE kullanrrken dikkatli
oIunuz.
EEer APRAU|N FORTE'un etkisinin Eok giiqlii veya zay{ oldu{una dair bir izleniminiz var
ise doktorunuz veya eczauntz ile futnuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla APRALJiN FORTE kullandrysamz:
Belirgin doz agtmt bag agrrsr, ba; d<inmesi, bulantr, mide yanmasl, hazrmsrzhk, bulantr,
kusma, mide barsak sisteminde kanama, bazen ishal, uyuqukluk, sersemlik, kulak grnlamast,
baygrnhk ile kendini gdsterir. Fazla sayrda tabletin yanhghkla ya da kasrth olarak ahnmast
durumunda mide bogaltrlmah ve bilinen destekleyici dnlemler altnmahdrr. Kullanmanrz
gerekenden fazla APRALJiN FORTE aldrktan I saat sonra aktif kiimiir uygulamasr yaptlmah.

Yetigkinlerde midenin yrkanmasr da diiqiintilebilir. Srkga idrara grkmanrz iinerilir. Doktorunuz
btibrek ve karaci[er fonksiyonlanntzt kontrol altrnda tutacaktrr.
AqRAIJLN FORTE'u kullanmanrz gerekenden fazlaxnt kullanmtssaruz bir dohor veya eczact
ile konusunuz.

APRALJiN FORTE'u kullanmayr unutursanz
Ilnutulan dozlarr dengelemek iEin qift doz kullanmaytruz.

APRALJiN FORTE ile tedavi sonlandlrrldrlrnda olugabilecek etkiler
Tedavi sonlandtnldrlrnda herhangi bir sorun gdriilmesi beklenmez.

etkiler nelerdir?
Ttim ilaglar gibi, ApRALJN FORTE'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde
yan etkiler olabilir.
4. Olasr yan

AEalrdakilerden biri olursa, APRALJiN FORTE'u kullanmayr durdurunuz ve
DERIIAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdliimiine
bagvurunuz:
o Ellerin, ayaklann, bileklerin, yiiziin, dudaklann, a*z:f,l. veya bopazrn )'utmayr veya nefes
almayr zorlagtracak gekilde qigmesi
o Kalp krizi (g6[iis apnsr), inme (kaslarda giigsiizliik, his kaybr, gtirme bozukluklan)
. Hrnltrh ya da zor nefes alma (astrm ndbeti)

o
o

.
o

Baygrnftk
Deri ddkiiLntiileri
Ciltte, aprzd4 gbzlerde, cinsel organ gewesinde; cilt soyulmasr, gigmesi, kabarcrklan ve
ateg ile seyreden ciddi hastahk hali (Steven-Johnson sendromu)
AErzda ve viicudun diler alanlarrnda su toplanmast qektinde veya farkh biiyiikliiklerde
krrmrzr dtikiintiilerle seyreden hastahk (eritema multiforme)
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o
o
o

Deri igi srvr dolu kabarcrklarla deri solulmalarr ve doku kaybr ile seyreden ciddi bir
hastahk (toksik epidermal nekoliz)
$iddetli ba5 afinsr, ense sertlifii, bulantr, kusma ve biling bulamkhlr (aseptik menenjit)
Drikrda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanamasr)

Bunlarrn hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APRALJN FORTE'a karqr ciddi alerjiniz var
demektir. Acil trbbi mi.idahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.
Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdriiliiLr.

Agalrdakiterden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yalan hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:
. Bazr kan hiicrelerinin eksiklili ile meydana gelen kanstzhk hastahgr, kandaki beyaz
hiicrelerin sayrstnrn azalmasr, kamn prhulaqmasrnda rol alan trombosit saytstntn azalmast
e Kandaki sodyum di.izeyinin artmast
. Depresyon, uyku bozuklufu, uykusuzluk
o Havale, koma, zihinsel fonksiyonlann zayrflamast
o G6,rme sinirinin ddemli iltihabr
o Duyma bozuklugu, kulak grnlamasr, bag ddnmesi
o Yuksek tansiyon, damar trkamkhlr

o Mide barsak rahatsrzhklan (hazrmsrzhk, kabrzhk, ishal, bulantr, kusma)
o Terleme, sag ddkiilmesi, cilt problemleri ve deride ddkiintti, kabankhklar
o Kas aErtsr ve kas zayrflrlr
o Kadrnlarda krsrrhk
o U$iime hissi, ateqlenme, keyifsizlik

.

Oltimciil hepatit, sanhk (igtahsrzhk, halsizlik, karaci[er fonksiyon testlerinde

anormallikler)
Bunlarrn hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler gok seyrek giiriiliir.

Agalldakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza stiyleyiniz:

.

Kanstzltk

o Ba$ d6nmesi, rehavet
o Sersemlik hali
o Sann
o Giirmede bulamkhk

.

hali, yorgunluk, ba$ a[nsr, rir[a hassasiyet, dikkat bozuklugu

qarplntl

o Nefes darhEr
o Midede iilser ve harabiyet, kusma, ishal, kann a[nsr, midede yanma, kabrzhk
o Katrntr, deri ddkiintiisii, ciltte lekelenme, morarma
o Bdbrek rahatsrzhklan

.

Odem, susuzluk hissi
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Bunlar APRALJiN pontE'un hafif yan etkileridir.
Bu belirtiler kendililinden gegmezse veya giddetli/srkrntr verici boyutlardaysa, doktorunuzla
temas kurunuz.

E{er bu kullanma talimatmda bahsi

gegmeyen herhangi

bir yan etkiyle karS asrsantz

doHorunuzu veya eczac mzt bilgile ndir iniz.

APRALJiN FORTE'un saklanmasr
APMIJLN FORTE'I Eocuklann garemeyeceEi, erisemeyecef,i yerlerde ve ambalajrnda
5.

saHaymtz.

30'C'nin alnndaki oda srcakhfrnda, rqrktan koruyarak saklayrmz.
tarihiyle uyumlu olarak kullantnp.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra APMLJ|N FORTE'v kullanmaytntz.
Son kullanma

E[er iiriinde ve/veya

ambalajrnda bozukluklar

fark

ederseniz APRALJIN FORTE'u

kullanmayrruz.

Ruhsot Sahibi:
DEVA HOLDiNG A.$.
Halkah Merkez Mah. Basrn Ekspres Cad.
No: 34303 Kogiikgekmece/isTANBul
Tel:0 212 692 9292
Fax: 0 212 697 00 24

I

imal Yeri:
DEVAHOLDINGA.$.
Organize Sanayi Btilgesi Atatiirk Mah. Atatiirk Cad. No:32

Karaafiag-Qerkezkdy/TEKiRDAG
Bu kullanma talimau .../.../...... tarihinde onaylanmrytr.
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