
KULLANMA TALiMATI

URORECo 4 mg Kapsiil
A[z yolundan uygulanlr.

c Etkin nadde.' Silodosin 4.0 mg

o Yardtmct maddeler: Prejelatinize mrsrr nigastasr, Mannitol (E421), Magnezpm

stearat, Sodlum lauril siilfat, Jelatin, Titanyum dioksit (El71), San demir oksit (8172)

Bu Kullanma Talimatrnda:
1. UROREC nedir ve ne igin *ullan tr?
2 UROREC kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

3. UROREC nasrl kullaruhr?
1. Olat yan etkiler nelerdir?

5. UROREC'iI saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkattice

okuyunuz, giinkt sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.

c Bu kullanma talimatrnr saklayrruz. Daha sonra telvar okumaya ihtiyaq

duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorulanruz olursa, liitfen doklorunuza veya eczaaruza daruqtruz.

o Bu ilaq kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.

o Bu ilaan kullanrmr srasmda, doktora veya haslaneye gilti*inizde bu ilact

htllandgmrn dohorunuza sdyleyiniz.

o Bu talimatta ym anlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size dnerilen dozun dsrnda

yfiksek veya dftsfik doz kullanmaymtz.
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1. UROREC nedir ve ne igin kullantltr?

UROREC alfala adrenoseptdr blokdrleri olarak adlandtnlan bir ilaq grubuna girer.

UROREC prostatta idrar torbasrnda, idrar yollannda bulunan resept6rler igin segicidir ve

bu reseptdrleri bloke ederek bu dokulardaki dtiz kaslann gevgemesine neden olur. Bu da

idrara grkmanrzr kolaylagtrnr ve semptomlanruzr hafi fl etir.

UROREC erkek hastalarda prostatrn selim biiyiimesine (prostatik hiperplazi) balh geligen

iiriner semptomlan tedavi etmek igin kullanrlrr, 6me[in
. idrar yapmaya baglamada zorluk,

. idrar torbasrnl tamamen bo$altamama hissi,

o Geceleri de dahil olmak iizere idrar yapmaya daha srk ihtiyag duymak.

2. UROREC'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

UROREC'i aga[,rdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
E[er
o Silodosine ya da UROREC'in iginde bulunan yardrmcr maddelerden herhangi birine

aSrn duyarhhlrmz varsa

UROREC' i kullanmayrnrz.

UROREC'i aqagdaki durumlarda DiKKATLi KULLAI\INIZ
Eler
o Gtiz mercelinizin bulanrkhlrndan dolayr 96z ameliyatr (katarakt ameliyatr)

olacaksamz, 96z doktorunuzu hala UROREC kullandr$mz ya da dnceden kullandr[rmzla

ilgili derhal bilgilendirmeniz dnemlidir. Qunku bu tip ilagla tedavi olan bazr hastalar

ameliyat srrasrnda iriste (gdziin renkli yuvarlak krsmr) kas tonusu kaybr yaqamrglardtr.

Doktorunuz kullamlan ilaglara ve ameliyat tekniklerine iliqkin uygun dnlemleri alabilir.

Katarakt ameliyatr olacaksanrz, doktorunuza UROREC almayt erteleyip

ertelemeyecepinizi ya da gegici bir stire igin durdurup durdurmayacaptntzr sorunuz.

o Aniden ayaEa kalktrfrnrzda bayrlrrsamz ya da bagrnrz ddnerse UROR-EC almadan 6nce

doktorunuzu bilgilendiriniz. Ozellikle tedaviye yeni bagladrysamz veya kan bastnctnt

diigiirecek baqka ilaglar kullanryorsanrz, UROREC aldrktan sonra ayaEa kalktrgrmzda baq

ddnmesi ve zaman zaman bayrlma meydana gelebilir. Eger bu meydana gelirse belirtiler

kaybolana kadar derhal oturunuz ya da uzanlnlz en ktsa zamanda doktorunuzu

bilgilendiriniz ('Araq ve makine kullanrmr' b6liimiine bakrmz).

. Ciddi karaciler problemleriniz varsa UROREC kullanmayrnrz (bu durumda UROREC

kullammr ile ilgili bir aragtrrma yaprlmadr!r igin).

. Biibreklerinizle ilgili problemleriniz varsa liitfen doktorunuza dantqtruz.

EEer orta derece bijbrek yetmezliEiniz vars4 doktorunuz dikkatle ve muhtemelen di\iik
dozla tedavinize baSlayacaktrr (biiliim 3'e bakrnrz).

Eper ciddi bcibrek yetmezliliniz varsa, UROREC kullanmamahstntz.
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. Prostatm selim buyumesi ve prostat kanseri aynr belirtileri gdsterdipinden,

UROREC'Ie tedaviye baglamadan doktorunuz sizi prostat kanseri igin muayene edecektir.

UROREC prostat kanserini tedavi etmez.

e UROREC ile tedavi, erkek iiremesini geqici olarak etkileyebilen normal drgt

ejakiilasyona (cinsel birlegme strasrnda olugan sperm miktannda azalma) neden olabilir'

o UROREC'in l8 yagrn altrndaki gocuklarda kullammr igin uygun bir endikasyonu

bulunmadrlrndan, l8 yagrn altrndaki gocuklarda kullanrmr tinerilmemektedir'

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse, liitfen

doktorunuza dantgtntz.

UROREC'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

UROREC'i her zaman yemeklerle birlikte kullanmahsrruz (bdliirn 3'e bakrruz).

Hamilelik ve emzirne
ilaa kullanmadan ance dohorunuza veya eczouruza danrymtz.

E[er gocuk sahibi olmayr planhyorsanrz liitfen doktorunuzu bilgilendiriniz giinkii

UROREC'Ie tedavi cinsel birleqme strastnda grkan sperm miktannda azalmaya sebep

olabilir. Bu durum normal cinsel fonksiyonlan etkilemez ve UROREC kullammt

brrakrldrktan sonra kaybolur.

Prostatrn selim biiyi.imesi yalnrzca erkeklerde oldulundan kadrnlarda UROREC kullammr

gerekli delildir.

Arag ve makine kullanrmr

Eler UROREC kullamrken halsizlik, ba5 ddnmesi, uyku hali hissediyor ya da bulamk

gdriiyorsanrz arag ve makine kullanmaytntz.

UROREC'in igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda dnemli bilgiler

UROREC her dozunda 132,4 mg mannitol igerir. Mannitoliin hafif derecede laksatif etkisi

olabilir.

Bu trbbi iiriin her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyrm ihtiva eder; yani esasrnda

'sodyum igermez'.

Difer ilaglar ile birlikte kullantmt

Qzellikle a;aflrdaki ilaglardan herhangi birini kullaruyorsamz doktorunuzu bilgilendiriniz:

o Kan basrncrnr diigiiren ilaglar (dzellikle alfal- blokdrler olarak adlandrnlan ilaglar

dmelin prazosin, doksazosin) giinkti UROREC alrrken bu ilaglann etkisinde artrq riski

vardrr.

. Antifungal ilaglar (ketokonazol veya itrakonazol gibi), HIV-AIDS igin kullarulan

ilaglar (ritonavir gibi) veya organ reddini iinlemek igin transplantasyondan sonra kullamlan

ilaglar (siklosporin gibi), giinkii bu ilaglar UROREC'in kan konsantrasyonunu arttrrabilir.
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. Ereksiyonun saglaffnasr ve si.irdiiriilmesindeki problemlerin tedavisi igin kullamlan

ilaglar (sildenafil veya tadalafil gibi), gtnkti bu ilaglann UROREC ile birlikte kullarumr

kan basrncrnda hafifbir dtigtige neden olabilir.

o Epilepsi igin kullamlan ilaglar veya rifampisin (tiiberkiiloz tedavisinde kullamlan ilag),

giinkii UROREC'in etkisi azalabilir.

E$er reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilaq Su anda kullaruyorsaruz veya son

zamanlarda kullandmrzsa liitfen dohorunuza veya eczaanua bunlar hakhnda bilgi

veriniz.

3. UROREC nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama srk|rfr igin talimatlar:

UROREC'i her zaman doktorunuzun sdyledili gibi kullamnrz. E[er emin de[ilseniz
!- doktorunuza veya eczactntza darugtntz.

Kullamm dozu alrz yoluyla gihde I kapsiil UROREC 8 mg'dr.

Uygulama yolu ve metodu:

UROREC yiyecekle ve tercihen her gitur aynl saatte ahnmahdrr. Kapsiil krnlmadan ve

gilpenmeden biitiin olarak tercihen bir bardak suyla yutulmahdrr.

Ozel kullanlm durumlan:

Biibrek Yetmezlifii:

Eger orta derecede b6brek yetrnezli[iniz varsa doktorunuz sizin igin uygun bir doz

ayarlamasr yapacaktrr. Bu amagla UROREC 4 mg kapstil kullanrlabilir.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla UROREC kullandrysanrz:\- 
IIROREC'| kullanmantz gerekenden fazlastnt kullanmtyaruz bir dohor veya eczact ile

konugunuz.

Bagmrz ddnerse ya da giigsiiz hissederseniz, doktorunuzu derhal bilgilendiriniz.

UROREC kullanmayt unutursanrz:

Unutulan dozlart dengelemek iEin qift doz almaytntz.

Eler ilacrmzr almayt unutursantz, aynt gi.in iginde sonradan alabilirsiniz. E[er sonraki

dozun zamanr gelmigse unuttulunuz dozu almaytnrz.

UROREC ile tedavi sonlandrnldrfmda olupabilecek etkiler:

UROREC kullanmayr btraktrsamz hastahlrman belirtileri tekrar ortaya grkabilir.

Eler ilacrn kullanrmryla ilgili bagka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacrntza danlglnrz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
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Ti.im ilaglar gibi, UROREC herkeste olmamasma ralmen yan etkilere sebep olabilir.

En yaygrn yan etki cinsel birlegme srrasrnda olugan sperm miktannda azalmadrr. Bu etki

UROREC kullanrmr brrakrldrktan sonra ortadan kalkar. Qocuk sahibi olmayr planhyorsamz

liitfen doktorunuzu bilgilendirin.

Ba; ddnmesi (ayafa kalkarken meydana gelen bag diinmesi dahil) ve nadiren bayrlma

meydana gelebilir. Eler giigsiizliik ya da ba; dtinmesi hissederseniz belirtiler ortadan

kalkana kadar derhal oturun ya da uzanrn. Ayala kalktr[rmzda baq diinmesi veya bayrlma

meydana gelirse ltitfen en krsa siirede doktorunuzu bilgilendiriniz.

UROREC katarakt ameliyatr (gdz merce[inin bulamkhfirndan dolayr yaprlan 96z
ameliyatr,'UROREC'i aqalrdaki durumlarda DiKKATLI KULLANINIZ' boliimiine

bakrmz) srrasrnda komplikasyonlara neden olabilir. Gdz doktorunuzu UROREC

kullandrlrmz ya da gegmigte kullanmrg oldulunuzla ilgili derhal bilgilendirmeniz

dnemlidir.

Aga[rdakilerden biri olursa, UROREC'i kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil b6ltmiine bagvurunuz:
o $iddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hrnltr, kaqrntr, kurdegen ve gigme)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Eper bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

UROREC'e kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye

yatrnlmanrza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdrtliir.

Aqagdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:
o Normal drgr ejakiilasyon (cinsel birlegme srrasrnda meydana gelen az ya da fark

edilemeyen spermle sonuglanrr.'UROREC'i aqalrdaki durumlarda DIKKATL|
KULLANINIZ' bdli.imiine bakrnrz)

. BaS ddnmesi (ayaga kalkarken meydana gelen baq diinmesi de dahil, bu bdliimde

yukanya bakrmz)

. Akan ya da trkah burun

o Diyare
o Cinsel istekte azalma

. Mide bulantrsr

o AErz kuruluEu

o Ereksiyon olugmasmda ve si.irdiiriilmesinde zorluklar

o Katarakt ameliyatr srrasmda gevgek gdzbebe[i (bu bdliimde yukanya bakrruz)

o Bayllma
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Bunlar UROREC'in hafif yan etkileridir.

Eler cinsel hayatrmzrn etkilendilini hissediyorsamz liitfen doktorunuza sdyleyin.

Eper bu kullanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile lrarylayrsantz
doldorunuzu veya eczactntzt bilgilendiriniz.

5. UROREC'itr sakllnmasr

UROREC'i qocuHann gdremeyece[i, erisemeyecegi yerlerde ve ambalajmda saHayntz.
30 oC' nin altrnda saklayrmz.

Igrk ve nemden korumak igin orijinal ambalajrnda saklayrmz.

\- Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmn
Kutusunda ve blisterde belirtilen son kullanma tarihinden sonra UROREC'i kullanmayrruz.

E[er iiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz UROREC'i kullanmayrmz.

Ruhsa Sahibi:
Recordati ilag San. ve Tic. A.g.
Do[an Arash Cad. No: 219

34510 Esenyurt / iSTANBUL

tlretici:
Recordati ilag San. ve Tic. A.g.
Dofian Arash Cad. No: 219

34510 Esenyurr / iSTANBUL

\- Bu htllanma talimafi _. . _ tarihinde onaylanmrytt.
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