
KULLAI\MA TALIMATI

PAGADiN300 mg kapsiil
Afzdan almrr.

Ethin madde: Her bir PAGADiN kapsiil 3fi) mg pregabalin igerir.
Yar&mu Maddeler; Laktoz monohidrat, mrslr ni$astasr, talk, jelatin, titan),um dioksit (8171).

Bu Kullanma Talimatrnda:

PAGADiN nedir ve ne igin kullanfir?
PAGADiN'yt hultannadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
PA GAD i N nasrl k u llarulr ?

Olast yan elkiler nelerdir?
PAGADiN'nm soklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

l. PAGADiN nedir ve ne igin kullanrlrr?

PAGADIN 300 mg kapsiil, beyazrmsr toz igeren, beyaz renkte, sert opak jelatin bir kapsiildiir.
Her kapsiil 3fi) mg pregabalin igerir ve 28 veya 56 kapsiilliik PVC/AI blisterler igeren
ambalaj larda sunulmaktadrr.

PAGADIN, alrzdan ahnan ve krsmi sara (epilepsi) n6betlerinin tedavisinde diler ndbet
ilaglan ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasanna balh afinrun
(ndropatik agn) tedavisinde ve yaygrn anksiyete (kayg) bozuklulunun tedavisinde kullamlan
bir ilagtrr.

PAGADiN, l8 yag ve iistii olan yeti$kinlerde kullaruhr, 18 yaqrn altrndakilerde yeterli
giivenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadrlr iqin, kullammr dnerilmez.

N<iropatik Agn
PAGADN yetiSkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar grirmesinden
kaynaklanan uzun siireli alnlarda kullamlrr. $eker hastahlr ye zona gibi bir gok hastahk
sinirlerinize zarar vererek sinir hasanna balh alnya sebep olabilir. Bu apn hissi, srcaklrk,
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2.

3.
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Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkfi sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.

c Kullanma talimatmt saklayrruz. Daha sonra tebar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
o EEer ilave sorularmtz olursa liltfen doldorunuza veya eczacmtza daruSma.
o Bu ilaQ ki$isel olarak sizin igin reEete edilmistir, baslcalanna vermeyiniz.
o Bu ilacm kullarumt srastnda, dohora veya hastaneye gitti[inizde bu ilacr

kul I andr ! m tz s 6y I ey i n iz.

o Bu talimatta yaz anlara aynen uyunuz. ilaE hakhnda size dnerilen dozun drytnda
yfiksek veya dfigik doz kullanmrytntz.
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yanma batrn4 vurma zonklam4 srzlam4 uyugmq kanncalanma $eklinde ya da elektrik
earpmasr, igne batmasr gibi, delici, keskin veya kramp tarzrnda bir aln geklinde
tarumlanabilir.
Ndropatik a!n, duygu durumunuzda de[igikliklere, uyuma sorunlanna ve yorgunlula neden
olup fiziksel ve sosyal yagammrzl ve genel yaqam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi
PAGADIN yetigkinlerde, sara ndbeflerinin bir gegidini tedavi etrnek igin kullarulrr (sekonder
jeneralize konviilsiyonlann eqlik ettili ya da etrnedi[i parsiyel konviilsiyonlar). Doklorunuz,
almakta oldulunuz ilaglarla durumunuzu kontrol altmda tutamadlgl zaman, PAGADN'i
tedavinize ekleyebilir. PAGADN sara ntibetlerinin tedavisinde tek baqrna kullanrm igin
de[ildir ve her zaman sara ndbetlerini kontrol altrnda tutrnak igin kullamlan diler ilaglarla
birlikte kullamhr.

Yaygrn Anksiyete Bozuklu$u
PAGADN yetigkinlerde, yaygrn anksiyete (kaygr) bozuklu!'unu tedavi etmek igin kullamlrr.
Yaygrn anksiyete (kayg) bozuklulunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun stireli agrn
kaygr ve endigedir. Yaygrn anksiyete ftaygr) bozuklulu aym zamanda huzursuzluk, ani ve
giddetli heyecan, kiiqeye srkrqtrnlmrghk hissi, kolayhkla bitkin diiqme, konsantrasyon
gtigliilti, ani unutkanlk, ahnganhk hissi, kas sertligi veya uyku sorunlan gibi durumlara yol
agabilir. Bu giinliik yagamrn srkmtrlanndan ve stresinden farkhdrr.

Fibromiyalji
PAGADiN yetigkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullamlrr. Fibromiyalji esas olarak kaslan
ve kaslann kemile yaprgulr bdlgeleri etkileyen ve yaygm alnya neden olan bir gegit

yumugak doku romatianasr olup, daha gok erigkinlerin hastahlrdrr.

2. PAGADiN kullanmaden 6nce dikkat edilmesi gerekenler

PAGADiN'i agagdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eler PAGADiN'in etkin maddesi olan pregabaline veya ilacrn igerilinde bulunan diler
maddelerden herhangi birine kargr alerjiniz (agrn hassasiyetiniz) varsa PAGADIN
kullanmayrruz.

PAGADiN'i aga[rdaki durumlarda DiKKATLi KULLAIINIZ:

. Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaglarla tedavi edilen bazr hastalarda intihar
diiqiincesi ve dawantgt g6rti,lmiiqtiir. Akhmzdan bu tip dii;tinceler gegiyor veya bu tiir
davramglar sergiliyorsaruz doktorunuzdan yardrm almaltstruz.

o PAGADIN ile tedavi, uyku hali ve baq diinmesine neden olabilece[inden, yaqh

hastalarda kaza sonucu yaralanmalann (dii5me) oramm artrabilir. Dolayrsryla, 65
yagrn iizerindeyseniz, ilacrn tiim yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip
oluncaya kadar dikkatli olmahsrmz.

o Diyabetiniz (geker hastahlr) varsa ve pregabalin kullammr srrasmda kilo aldtysamz,
diyabet ilaglanmzda bir deliqiklik yaprlmasrna gerek duyabilirsiniz.

. Konjestif kalp yetrnezli[i olan hastalarda kullammrna iligkin srmrh bilgi olmasr
nedeniyle bu durum ile ilgili bir gegmiginiz varsa pregabalin tedavisine baqlamadan
<ince doktorunuza s6yleyiniz.
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. PAGADIN kullanan bazr hastalarda b<ibrek yetrnezlili bildirilmigtir. Eper idrara
glkmamzda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu
diizeltrnek igin ilag kullammrm kesebilir.

o Pazarlama sonrasrnda alerji sonucu yiiz ve bofazda gigmeyi de igeren agrn duyarhhk
durumu bildirilmigtir. Yiizde, alrz iginde veya iist solunum yolunda qigme gibi belirtiler
ortaya grkarsa PAGADN derhal kesilmelidir.

o Pazarlama sonrasr deneyimde gegici olarak gdrmede bulamkhk ve gdrme netli[inde
delipiklik bildirilmigtir. Bu belirtiler PAGADiN'in kesilmesi ile iyilegebilir veya sona
erebilir.

e Omurilik hasan sonrasr geligen ndropatik aln tedavisi giiriiyorsamz, bu tedavi igin
kullandrlrmz ayru etkiyi gdsteren diler ilaglann da(aln ve spastisite ilaglan gibi)
etkisi nedeni ile uyku hali gibi baz yan etkilerin giddeti artabilir.

o Pazarlama sonrasr deneyimlerde, PAGADiN'in morfin ve benzeri aln kesiciler (opioid
analjezikler) gibi kabzh[a sebep olabilecek ilaglarla birlilre ahnmasr sonucu balrrsak
fonksiyonlannda azalma (6m. ba[rrsak rkanmasr, kabrzhk) bildirilrniqtir.

o Alkol veya ilag bafrmhh[r dykiiniiz var ise dokorunuza sdyleyiniz. Eler daha gok ilag
kullanmaya ihtiyacrruz oldu!'unu diigiintiyorsamz bu durumu doktorunuz ile payla5rmz.

o PAGADiN ile tedavi srrasrnda veya tedavi sonlandrnldrktan krsa bir si.ire sonra
konviilsiyon (ndbet) bildirilmigtir. Eler niibet gegirirseniz derhal doktorunuz ile
iletigime geginiz.

o PAGADiN kullanan bazr hastalarda diper koqullann da etkisi ile beyin
fonksiyonlannda azalma (ensefalopati) bildirilmiqtir. Ciddi bir karaciler veya b6brek
hastah$r dyktiniiz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

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

PAGADiN'itr yiyecek ve igecek ile kutlan masr
PAGADiN a9 ya da tok olarak kullamlabilir.
PAGADiN kullamrken alkol almayrruz. PAGADIN ile birlikte alkol ahnmasr uyku hali ve ba5

ddnmesi gibi yan etkilerin g6riilme srkhlrm artracaktr. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik
ilaa kullanmadan 6nce dolctorunuza veya eczacmrza danrsmrz.

PAGAD1N doktorunuz tarafindan dnerilmedikge hamilelikte kullamlmamahdrr. Qocuk
do[urma potansiyeli olan kadrnlar gebelikten etkin bir do!'um kontrol ydntemi ile
korunmahdrr. Eler tedavi srrasrnda hamile kaldrysamz, hamile oldupunuzu diigiiniiyorsamz
veya hamile kalmayr planhyorsamz derhal doktorunuza damgrmz.

Tedaviniz srasmda hamile oldu[unuzu fark ederseniz hemen doldorunuza veya eczacmtzct

danqrnrz.

Emzirme
ilao kullanmadan 6nce dokorunuza veya eczaaruza daruSmrz.

Anne siitiine gegip gegmedifii bilinmedili igin PAGADN kullamrken bebeEinizi
emzirmemeniz 6nerilir.
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Arag ve makine kullanrmr
PACADN ba5 ddnmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. PAGADIN'in sizi
nasrl etkiledilini anlayana kadar araba veya makine kullanmayrruz ve tehlikeli olabilecek
aktivitelerde bulunmayxuz.

PAGADiN 'in igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda dnemli bilgiler
Bu iiriin laktoz ig-erir. Eler daha 6nceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kargr
dayamksrz oldulunuz siiylenmigse bu ilacr almadan dnce doktorunuzla temasa geginiz.

Difer ilaglarla birlikte kullanrmr
PAGAD1N ve di[er bazr ilaglar birbiriyle etkileqebilir.

. PAGADiN'in merkezi sinir sistemini etkileyen belli baqh bazr ilaglarla birlikte
kullammr sonucunda bu ilaglar ile ortaya grkabilen solunum yeunezlili ve koma gibi
yan etkilerde artrq gdrulebilir.

. PAGADiN'in oksikodon gibi narkotik a[n kesicilerle, lorazepam gibi kaygr (anksiyete)
tedavisinde kullarulan ilaElarla veya sakinlegtiricilerle ve alkol igeren iiriinlerle birlikte
kullanrlmasr gdriilebilecek baq diinmesinin, uykusuzlu[un ve dikkat azalmasrmn
giddetini artrabilir.

o PAGADIN ve geker hastahlrnda (diyabet) etkili bir ilag olan tiazolidindionun birlikte
kullamldrlr durumlarda kol ve bacaklarda stvt toplanmasrna ball giqme (6dem) ve kilo
artrgr daha srk meydana gelebilir.

o PAGADN agrz yoluyla ahnan dolum kontrol ilaglan ile birlikte kullamlabilir.

E[er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilau su anda kullanryorsaruz veya son zamanlarda
kullandmrz ise liitfen doloorunuza veya eczactntza bunlar haklanda bilgi veriniz.

3. PAGADiN nasrl kullan rr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama s*h[r iqin talimatlar:
PAGADN'i her zaman dotlorunuz tarafindan size tarif edildili qekliyle kullamruz. Emin
delilseniz doktorunuza veya eczacmrza damgmz.

. PAGADIN'i ne zaman ve ne kadar alrnamz gerekti[inini doktorunuz sdyleyecektir.

. Doz genellikle giinde 2 ayn dozda ahnmak iizere toplam 150 mg ile 6(X) mg arasrnda

defigmektedir. Doktorunuz tedavi srrasrnda aldr[rmz dozu defigtirebilir. Doktorunuzla
g<iriiqmeden dozu kendiniz deligtirmeyiniz.

. PAGADiN'i her giin aym saatte altruz.

. PAGADiN'in etkisinin sizin igin gok kuwetli veya zayf oldupunu diigiiniiyorsamz,
doktorunuza vey a eczactnLa sOyleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:
. PAGADiN alrz yoluyla ahmr
. PAGADiN'i bir bardak su ile biitiin olarak yutunuz.

Deligik yag gruplan:
Qocuklarda kullanrrnr:
PAGADiN'in gocuklarda ve genglerde (18 yagrndan kiigiiklerde) kullammrna iligkin yeterli
gtivenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadrlr iqin bu ya$ grubwtdaki hastalarda

kullamlmamahdrr.
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Yaghlarda kullanrmr:
Bdbrek fonksiyonlan normal olan yaqh (65 yaq iistti) hastalarda PAGADiN normal dozlannda
kullarulabilir.

6zet kullanlm durumlan:

B6brek yetmezli$:
B6brekleriniz ile ilgili bir sonrnunuz varsa doktorunuz sizin igin daha deligik bir doz
planlamasr velveya dozu regeteleyebilir.

Karaciler yetmezlitinde kullanrm:
Karaci[er yetmezlili olan hastalarda doz ayarlamasr gerekli defildir.

E$er PAGADiN'in etkisinin gok gil7lii veya zayrf oldu(una dair bir izleniminiz var ise

doldorunuz veya eczaaruz ile konuSunuz.

Kullanmanp gerekenden deha fazla PAGADiN kullandrysanz:
PAGADLN'| kullanmantz gerekznden daha fazla kullanmrysaruz bir doldor veya eczaa ile
konusunuz.

Eler almanrz gerekenden fazla PAGADIN kullandrysanz, doktorunuzu araynrz ya da
kullanmakta oldufunuz PAGADiN kutusunu da yarliruzz alarak, derhal en yakrn sa!l*
merkezine bagwrunuz. Bu duruma balh olarak uykulu hisseune, kafa kangrkllr, saldrrganhk
veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

PAGADiN'i kullanmayr unutursanz:
PAGADIN'i her giin aynr saatte diizenli olarak kullanmamz dnemlidir.

Almamz gereken dozu almayr unuttu$unuz tahirde:
. HatrrladrErmzda bir sonraki doz zzmarunz defilse, hatrrlar hatrrlamaz alrruz.
. Hatrrladrgmlzda bir sonraki dozu alacaprruz zaman gelmig veya ona yakrn ise

unuttugunuz dozu almayrruz. Bir sonraki dozu regetenizde belirtildigi gekilde zamamnda
alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozlart dengelemek igin gift doz almaymtz.

PAGADiN ite tedavi sonlandrntdrlmda olugabilecek etkiler:

. Doktorunuzla gdriiqmeden PAGADN'i aniden brrakmayrruz. Tedaviniz en az I hafta
siire ile kademeli olarak azaltllarak sonlandrnlacaktrr. Uzun ya da krsa siireli tedavi
sonrasrnd4 tedaviniz sonlandrnldrlrnda bazr yan etkiler gdriilebilir. Bu yan etkiler,
uyuma zorlu[u, bag afinsr, mide bulantrsr, kaygr, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale,
sinirlilik, depresyon, aEn, terleme ve sersemliklir. Daha uzun siire PAGADIN
kullanmamz halinde, bu yan etkilerin srklttrmn ve giddetinin artlp artrnayacagl
konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, PAGADN'in igerilinde bulunan maddelere aqrn duyarhhg olan kigilerde
yan etkiler olabilir.

5/8



Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakrn hastanenin acil bdltmiine bagvurunuz:

. Yiizde liSme

. Dilde ii$me

Aqalrda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastahktan veya birlikte kullamlan ilaglardan da
kaynaklamyor olabilir.

Yan etkiler a;afrdaki kategorilerde gdsterildili gekilde srruflandrnlmrgtrr:

Qok yaygrn
Yaygrn

:10 hastamn en az birinde gdrtilebilir.
: l0 hastamn birinden az, fakat 1 00 hastamn birinden fazla gdriilebilir.

: 1.000 hastamn birinden az fakat 10.000 hastamn birinden fazla

:10.000 hastamn birinden az gdriilebilir.
:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygrn olmayan : 100 hastamn birinden az, fakat 1 .000 hastamn birinden fazla
gdriilebilir.
Seyrek

96riilebilir.
Qok seyrek
Bilinmiyor

Qokyaygn:. Bat d6nmesi, uyku hali

Yaygn:
. istah artr$r
o Abartrh bir gekilde kendini oldulundan daha iyi hissetme, biling bulamkftlr, cinsel istekte

azalma, gewesel uyanlara kargr agrn hassasiyet, uykusuzluk, kiginin yer ve zaman
kalrammr yitirmesi

. istemli kas hareketlerinde dtizensidik (ataksi)

. Koordinasyon bozuklulu dikkat kaybr, hafiza bozuklu[u, titreme (tremor), konugma
bozuklulu (dizarti), yanm4 batma, kanncalanma hissi, denge bozuklulu, unutkanhk,
sakinlik, a;m halsizlik, ba5 alnsr

. Bulamk gdrme, Eift gdrme

. Ba.g diinmesi (vertigo)
o Agrz kurululu, kabrzhk, kusma, gaz, kann boqluf,unda gigkinlik
. Peniste sertleime bozukluflu
. Yorgunluk, sarhogluk hissi, kol ve bacaklarda srvl toplanmasrna ba$h 9i9me (periferik

6dem), 6dem, yiiriiyiiste anormallik, anormallik hissi
. Kilo aft$r

Yaygn olmayan:
. iqtah kaybr
. Kendine yabancrlagma, kiqisel kimlik duygusu kaybr (depersonalizasyon), orgazm

olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) degiqiklikleri,
depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sann (haliisinasyon), anormal
riiyalar, cinsel istekte artrg, krsa siireli agm huzursuzluk durumu (panik atak), gevresel
uyanlara ilgisiz kalma (apati)

. Bilme ve kavramaya iliqkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara kargr
hassasiyet kaybr (hipoestezi), gdrme alamnda bozukluklar, gdz titremesi (nistagrnus),
konugma bozuklupu" kaslarda seyirme, reflekslerde zayrflan4 istemli hareketlerin
bozulmasr (diskinezi), diigiince ugugmzrsr (psikomotor hiperaktivite), ayala kalkarken
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gdrillen ba$ ddnmesi, duyularda uyaranlara kargr agrn hassasiyet, tat alamama, yanna
duygusu, amagh hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/ulugukluk, bayrlma hali,
unutkanhk

. Giirme bozukluklan, gdrme alamnda bozukluklar, gdz kurulu[u, gdzlerde qiqme, gdrsel
keskinlikte azalma, gbzlerde a!n, gdz yorgunlugu (astenopi), giiz yagrnda artma

. Kalp atrm hrznda deliqiklikler ve ritim bozukluklan
. Birinci derece AV blok
. Kalbin normalden hrzh atrnas (ta$ikardi)

. YiD krzarmasr, srcak basmasr, diiqtik tansiyon (kan basrncr), el ve ayaklarda (periferik)
sofiukluk, yiiksek tansiyon (kan basrncr)

. Nefes darhlr, dksiiriik, burunda kuruluk

. Tuktiriik salgrsrnda artrn4 yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kagmasr

(gastrodzofageal reflii), alrzda hissizleqme
. Terleme, krrmrzr renkli kabartrl (paptiler) ddkiintiiler
. Kas seEirmesi, eklemlerde gigme, kas kramplan, kas ng1s1, eklem a[nsr, strt aEnsl, kol

veya bacaklarda a[n, kas sertlili
. AErrh ve giiqliikle idrara grkm4 istem drqr idrar kagrrma
. Ejakiilasyonda gecikme (geq bo$alma), cinsel fonksiyon bozuklulu
. Olagan dr$r halsizlik, di\me, susuzluk, g6[iiste srkrqm4 yaygm 6dem, agn, iisiime
. Bazr karaciler ve bdbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, keatinin

fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) ytikselme, trombosit sayrsmda azalma
. Burun ve bolaz yollan iltihabr (nazofarenjit)
. Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek:
. Kandaki akyuvar sayrsrmn azalmasr (ndtropeni)
. Diisiik kan fekeri seviyeleri (hipoglisemi)
. Disinhibisyon, artmrg ruh hali (duygudurum)
. Hareketlerde yavaglam4 var olmayan bir kokuyu algrlama (parosmi), yaz yvria

yetenelinde bozulrna (disgrafi )
o G6rme alanrnda krvrlcrm geklinde rqrk ve renk algrsr (fotopsi), gdzlerde iritasyon, gdz

bebeklerinde biiyiime, gdde bakrlan cisimlerin titregiyor izlenimi vermesi (osilopsi),
gdrsel derinlik algrsrnda depigme, giirme alamnda qevresel (periferik) gdrme kaybr,
qagrhk, gdrsel parlakhk

. Kalp atrm hrzrnda defiiqiklikler ve ritim bozukluklan
. Siniis taSikardisi
. Siniis aritrnisi
. Siniis bradikardisi

. Burun trkamkhlr, burun kanamasr, burun boglufu dokusu iltihabr (rinit), horlama, bolaz
kurululu

. Kann bo$luEunda srvr toplanmasr, yufina giiglii$i, pankreas iltihabt (pankreatit)

. SoBuk terleme, kurdeqen (iirtiker)
o Boyun bdlgesinde kamp (servikal spazm), boyun alnsr, kaslarda qiddetli zayrflrk ve alrr

(rabdomiyoliz)
. Normalden az idrar yapma, bdbrek yetrnezlili
. AybaSr yoklugu; adet gdrememe (amenore), goEiis aEnsl, memede akrntt, alnh adet /

aybaSr ddnemi (dismenore), memelerde biiyiime
. Ate$; viicut tslsrnm normalden yiiksek olmast
. Kan gekerinde (glukoz) yiikselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda diiSme, kilo

kaybr, akyuvar (l6kosit) saytsrnda azalma
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Bilinmiyor:
o QT uzamasr adr verilen kalpte ani ritim bozukluklanna ve ani 6liimlere yol aEabilen bir

durum
o Ciltte ve gdz qewesinde kan oturmasl, qiplik ve krzankhkla sereden iltihap (Stevens-

Johnson sendromu)

Pazarlama sonrasr gdzlem srrasmda ilave olarak
. Alerji sonucu yiiz ve bolazda giqme, alerjik reaksiyon, agrn duyarhhk
. Baq a[nsr, biling kaybt, zihinsel bozukluk
. Konjestifkalpyetmezli[i
. Gdztin saydam cisminin (komea) iltihabt
. Halsizlik, kmklk
. Dil 6demi, ishal, mide bulantrsr, yiizde giqme, kaqrntr
. idrar yapamama nedeniyle mesanede aqtn idrar toplanmasr
. AkciBerlerdeki hava yollarrnda srvr toplanmasrna balh qiqme (pulmoner 6dem)
. Erkeklerde meme biiyiimesi
. Kalp ritim diizensizlili anlamrna gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayrtlannda

(EKG) de$qiklik.
gibi ek yan etkiler bildirilmiqtir.

E[er bu kullanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsantz
doldorunuzu veya eczacrnrz, bilgilendiriniz.

5. PAGADiN'in saklanmasr

PAGADN'i cocuHann gdremeyece$| eriSemeyeceli yerlerde ve ambalajmda saHaymtz.
PAGADIN 'i25"Cve altrndaki oda srcakhlrnda saklayruz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrmz.
Ambalajrndaki 56n kullxnma tarihinden sonra PAGADiN'i kullanmayrruz.

Eger iirtinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz PAGADiN'i ku.llanmayrmz.

Qeweyi korumak amactyla kullanmadr[rmz PAGAD1N'i gehir suyuna veya gdpe almaytnz.
Bu konuda eczacrmza damgrmz.

Ruhsat Sahibi:
GEN iLAq VE SAGLIK UnuNr.rni SAN. ve TiC. A.$.,
Mustafa Kemal Mah.,2119.Sok. No:3 D:2-3 06520,

Qankaya/ANKARA.
Tel: 0312 219 6219
Faks: 0312 219 6010
e-mail:info@genilac.com

Oretim yeri:
Dinqsa ilag San. ve Tic. A.$.
l.OrganLe Sanayi Bdlgesi Avar Caddesi
No:2 06935 Sincan / AIIIa{IL{

Bu lcullanma talimafi .../.../.... tarihinde onaylanmtstrr.
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