
KULLANMA TALiMATI

URORECo 8 mg Kapsiil
A[rz yolundan uygulanrr.

t Etkin nadde.. Silodosin 8.0 mg

o Yardtms maddeler: Prejelatinize mrsrr nigastasr, Mannitol (E421), Magnezyum

stearat, Sod),um lauril siilfat, Jelatin, Titanyum dioksit (E l7l )

Bu Kullanma Talimatrnda:
l. UROREC nedir ve ne igin kullaruhr?

2 UROREC kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. UROREC nasrl kullanrhr?
1. Olas yan etkiler nelerdir?

5. UROREC'in saklanmasr

Baghklan yer almaktadrr.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkfi sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.
o Bu kullanma talimatmt saHaymtz. Daha sonra telaar okumayd ihtiyag

&ryabilirsiniz.

. EEer ilave sorulanntz olursa, liitfen dohorunuza veya eczacmtza daruSmtz.

c Bu ilaq ki$isel olarak sizin igin regete edilmiStir, baskalanna vermeyiniz.

o Bu ilacm kullanrmt srasmda, dohora veya hastaneye gitti$inizde bu ilacr

kullandfiruz dohorunuza sdyleyiniz.

o Bu talimatta yaz anlara a)men uyunuz. ilag hakhnda size dnerilen dozun drymda

yfrkek veya dfrqiik doz kullanmaytruz.
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l. UROREC nedir ve ne igin kullanrhr?

UROREC alfa16 adrenoseptdr blokdrleri olarak adlandrnlan bir ilag grubuna girer.

UROREC prostatta, idrar torbasrnda, idrar yollarrnda bulunan reseptdrler igin segicidir ve

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

idrara grkmanrzr kolaylagtrnr ve semptomlanntzt hafifletir.

IIROREC erkek hastalarda prostatrn selim biiyiimesine (prostatik hiperplazi) ba[h geligen

iiriner semptomlan tedavi etmek igin kullanrlrr, omefiin

. idrar yapmaya baglamada zorluk,

o idrar torbasr tamamen bogaltamama hissi,

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

2. UROREC'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

UROREC'i aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eler
. Silodosine ya da UROREC'in iginde bulunan yardrmcr maddelerden herhangi birine

agrn duyarhhptntz varsa

UROREC'i kullanmayrnrz.

IJROR.EC'i aqagdaki durumlarda DiKKATLi f ULLAIUNIZ
Eler
o Gdz mercelinizin bulanrkh[rndan dolayr gdz ameliyatr (katarakt ameliyatr)

olacaksanrz, 96z doktorunuzu hala UROREC kullandr[rmz ya da dnceden kullandrlrmzla

ilgili derhal bilgilendirmeniz dnemlidir. Qiinkii bu tip ilagla tedavi olan baz hastalar

ameliyat srrasrnda iriste (goztin renkli yuvarlak krsmr) kas tonusu kaybt yagamrqlardrr.

Doktorunuz kullanrlan ilaglara ve ameliyat tekniklerine iliqkin uygun Snlemleri alabilir.

Katarakt ameliyatr olacaksamz, doktorunuza UROREC almayt erteleyip

ertelemeyecelinizi ya da gegici bir siire igin durdurup durdurmayaca[rruzl sorunuz.

o Aniden ayala kalktr[rntzda baytltrsantz ya da baSlnlz ddnerse UROREC almadan

iince doktorunuzu bilgilendiriniz. Ozellikle tedaviye yeni bagladrysamz veya kan bastncmr

diiqiirecek baqka ilaglar kullamyorsanrz, UROREC aldrktan sonra ayala kalktr[rmzda ba5

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

kaybolana kadar derhal oturunuz ya da rzanrntz en ktsa zamanda doktorunuzu

bilgilendiriniz ('Arag ve makine kullanrmr' bdliimiine bakrnrz).

o Ciddi karaci[er problemleriniz varsa UROREC kullanmayrmz (bu durumda UROREC

kullammr ile ilgili bir aragtrrma yaprlmadr[r igin).

o Bdbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa liitfen doktorunuza damqtntz.

Eger orta derece bdbrek yetmezliliniz varsa, doktorunuz dikkatle ve muhtemelen di.igi.ik

dozla tedavinize baglayacaktrr (b6liim 3'e bakrntz).

Eper ciddi bdbrek yetmezli[iniz varsa, UROREC kullanmamahsrnz.
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o Prostatln selim biiytimesi ve prostat kanseri aym belirtileri gdsterdilinden,

UROREC'Ie tedaviye baglamadan doktorunuz sizi prostat kanseri iqin muayene edecekrir.

UROREC prostat kanserini tedavi etmez.

. UROREC ile tedavi, erkek iiremesini gegici olarak etkileyebilen normal drgr

ejakiilasyona (cinsel birlegme srrasrnda olugan sperm miktannda azalma) neden olabilir.

r UROREC'in 18 yaqrn altrndaki gocuklarda kullarumr igin uygun bir endikasyonu

bulunmadr[rndan, I 8 yagrn altrndaki qocuklarda kullarumr Snerilmemektedir.

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

doktorunuza damgrnrz.

UROREC'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

UROREC'i her zaman yemeklerle birlikte kullanmahsrmz (bdliim 3'e bahmz).

Hamilelik ve emzirme
ilact kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczaantza danrsmtz.

Eper gocuk sahibi olmayr planlyorsanrz liitfen doktorunuzu bilgilendiriniz gtinkii

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

olabilir. Bu durum normal cinsel fonksiyonlan etkilemez ve UROREC kullammr

brakrldrktan sonra kaybolur.

Prostatrn selim biiyiimesi yalnrzca erkeklerde oldulundan kadrnlarda UROREC kullarumr

gerekli delildir.

Arag ve makine kullanrml
E[er UROREC kullanrrken halsizlik, bag d6nmesi, uyku hali hissediyor ya da bulamk

giiriiyorsanlz arag ve makine kullanmayrnrz.

UROREC'in igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda iinemli bilgiler
UROREC her dozunda 264,8 mg mannitol igerir. Mannitoli.in hahf derecede laksatif etkisi

olabilir.

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

'sodyum igermez'.

Diler ilaglar ile birlikte kullantmt
6zellikle aqalrdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsanrz doktorunuzu bilgilendiriniz:
o Kan basmcrm diigiiren ilaglar (<izellikle alfal- blokdrler olarak adlandrnlan ilaglar

dmelin prazosin, doksazosin) gtinkii UROREC ahrken bu ilaglann etkisinde artrg riski

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

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

ilaglar (siklosporin gibi), giinkii bu ilaglar UROREC'in kan konsantrasyonunu arttrrabilir.
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o Ereksiyonun sallanmasr ve siiLrdiiriilmesindeki problemlerin tedavisi igin kullamlan

ilaglar (sildenafil veya tadalafil gibi), giinkii bu ilaglann UROREC ile birlikte kullammr

kan basrncrnda hafifbir diigiige neden olabilir.
o Epilepsi igin kullamlan ilaglar veya rifampisin (tiiberkiiloz tedavisinde kullamlan ilag),

giinkii UROREC'in etkisi azalabilir.

Efier reEeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilact Su anda kullaruyorsaruz yeyo son

zamanlarda kullandmrzsa liitfen dohorunuza veya eczactnza bunlar hakhnda bilgi
veriniz.

3. UROREC nas kullan rr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srk}fr igin talimatlar:
UROREC'i her zaman doktorunuzun sdyledili gibi kullarumz. Eler emin defilseniz

\- doktorunuza veya eczactntza dantqtntz.

Kullamm dozu alrz yoluyla giinde I kapsiil UROREC 8 mg'drr.

Uygulama yolu ve metodu:
UROREC yiyecekle ve tercihen her giin aym saatte ahnmahdrr. Kapsiil krnlmadan ve

gilpenmeden biitiin olarak tercihen bir bardak suyla yutulmahdrr.

6zel kullanlm durumlarr:

Bibrek Yetmezli[i:
EEer orta derecede bdbrek yetmezliliniz varsa doktorunuz sizin igin uygun bir doz

ayarlamasr yapacaktr. Bu amagla UROREC 4 mg kapsiil kullamlabilir.

Kullanmanz gerekenden daha fazla UROREC kullandrysanz:\- 
UROREC'i kullanmantz gerekznden fazlasrnr kullanmtyaruz bir dolaor veya eczacr ile
konugunuz.

Bagrmz ddnerse ya da giigstiz hissederseniz, doktorunuzu derhal bilgilendiriniz.

UROREC kullanmayr unuturranE:
Unululan dozlart dengelemek iqin gift doz almaymrz.

E[er ilacrmzr almayr unufursamz, aynr giin iginde sonradan alabilirsiniz. E[er sonraki

dozun zamam gelmi$se unuttugunuz dozu almaymz.

UROREC ile tedavi sonlandrnldr[rnda olugabilecek etkiler:
UROREC kullanmayr brrakrrsaruz hastahlrmzrn belirtileri tekrar ortaya grkabilir.

E[er ilacrn kullammryla ilgili ba;ka sorunuz varsa doklorunuza veya eczacrnrza damgmrz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
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Ttim ilaglar gibi, UROREC herkeste olmamastna ra[men yan etkilere sebep olabilir.

En yaygrn yan etki cinsel birlegme strastnda oluqan sperm miktannda a'almadrr. Bu etki

UROREC kullammr brrakrldrktan sonra ortadan kalkar. Qocuk sahibi olmayr planhyorsamz

Iiitfen doktonrnuzu bilgilendirin.

Bag d6nmesi (ayala kalkarken meydana gelen baq ddnmesi dahil) ve nadiren bayrlma

meydana gelebilir. Eler giigsiiztiik ya da baq dtinmesi hissederseniz belirtiler ortadan

kalkana kadar derhal oturun ya da uzanrn. Ayala kalkhlrmzda baq diinmesi veya bayrlma

meydana gelirse liitfen en krsa stirede doktorunuzu bilgilendiriniz.

UROREC katarakt ameliyatr (96z mercelinin bulamkh$rndan dolayr yaprlan gdz

ameliyatr,'UROREC'i aqagrdaki durumlarda DiKKATLI KULLANINIZ' bdliimiine

bakrmz) srrasrnda komplikasyonlara neden olabilir. Gdz doktorunuzu UROREC

kullandrprmz ya da gegmigte kullanmrq oldu[unuzla ilgili derhal bilgilendirmeniz

6nemlidir.

fua[rdakiterden biri olursa, UROREC'i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yalan hastanenin acil bdltmiine ba$Yurunuz:

o $iddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hrnlu, kagrntr, kurdeqen ve gigme)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. E[er 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 goriiliir.

fua$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:

o Normal drgr ejaki.ilasyon (cinsel birlegme strasmda meydana geleln az ya da fark

edilemeyen spermle sonuglamr,'UROREC'i agaprdaki durumlarda DIKKATLi

KULLANINIZ' b6liirniine bakrmz)

o Ba$ ddnmesi (aya[a kalkarken meydana gelen baq dtinmesi de dahil, bu bdliimde

yukanya bakrruz)

o Akan ya da trkah burun

o Diyare
o Cinsel istekte azalma

o Mide bulanttst

o Alrz kurulu[u
r Ereksiyon oluqmasrnda ve siirdtiriilmesinde zorluklar

. Katarakt ameliyatr slraslnda gevgek g6zbebeli (bu bdliimde yukanya bahntz)

o Bayllma
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Bunlar UROREC'in hafif yan etkileridir.

Eger cinsel hayatrmzrn etkilendilini hissediyorsanrz liiden doktorunuza s6yleyin.

E$er bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsaruz

doldorunuzu veya eczac tntzt b ilgilendiriniz.

5. UROREC'in saklanmasr

IJROREC'i qocuklann g1remeyeceSi, erisemeyece{i yerlerde ve ambalaj mda saklaymrz.

30 oC' nin altrnda saklaylnlz.

Iqrk ve nemden korumak igin orijinal ambalajrnda saklayrmz.

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

Eler iiriinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz UROREC'i kullanmaytruz.

Ruhsat Sahibi:
Recordati ilag San. ve Tic. A.$.

Dolan Arash Cad. No: 2l 9

34510 Esenyurt / ISTANBUL

tlretici:
Recordati ilag San. ve Tic. A.$.

Do$an Arash Cad. No: 219

34510 Esenlurt / ISTANBUL

\- Bu hilanma talimafi 
-. -. 

- 

tarihinde onaylanmtstr.
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