
KULLANMA TALiMATI

THiosPA@ 4 mg Tablet
Alzdan ahnlr.

t Etkin madde: Het bi tablette 4 mg tiyokolqikosid
c Yardrmct Maddeler: Laktoz monohidrat, nigast4 jelatin, talk, sukroz, stearik asit

Bu Kullanma Talimatrnda:

I. THiOSPA nedir ve ne igin kutlon r?
2. THfiOSPA'y, kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler
3, THiOSPA nas kullan r?
1. Olat yan etkiler nelerdir?
5. THiOSPA'nmsaklanmasr

Baghklan yer almaktadrr.

f . THiOSPA nedir ve ne igin kullan rr?
THiOSPA, tablet formunda olup 4 mg tiyokolgikosid etkin maddesini igerir. Her bir kutuda

20 tabletlik blister bul unmaktadrr.
Agrk san, yuvarlak, bir yiizii gentikli, diper yiizti "4" yazrh bir tablettir.
THIOSPA esas olarak kas gevqetici etkinlile sahiptir. Tiyokolgikosid agnh kas

spazmlannln semptomatik tedavisinde kullamlrr.

2. THiOSPA'yr kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
THiOSPA'yr aqafirdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eger;
. Kas veya kaslann gtirev yapamamasl (kasrlamamasr) durumu vars4
. Etkin maddeye ya da yardrmcr maddelerden herhangi birine a5rn duyarhh[tnlz vars4
. Kanama problemleriniz varsa velveya antikoagiilan kullanryor iseniz.
. Gebelik ve emzirme ddneminde iseniz

Aync4 tiyokolgikosidin gocuklarda kullanrmr Snerilmemektedir.

THioSPA'yr aqalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ
EEer,
. Sara hastasr iseniz veya sara ndbeti riskiniz var ise,

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan 6nce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimaunt saHaytntz. Doho sonra lekror okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. EEer ilove sorulonntz olursa, liitfen dohorunuza veya eczacmua dantsmrz.
o Bu ilaQ ki$isel olarak sizin iqin reqete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
o Bu ilaan kullanmr srrasrnda, doklora veya hostaneye gilli$inizde doWorunuza bu

i I a a kul I a ndt ltnra s dy I ey i n i z.

o Bu talimatta yaz anlaro aynen uyunuz. ilag hakhnda size \nerilen dozun drymda
yfrkek veya dfrSfrk doz kullanmayrruz.
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. ilacrn kullammr srrasrnda ishal giirtiliir ise,

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza danrgrmz.

THiOSPA'nrn yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

THiOSPA'nrn yiyecek ve igecekler ile etkileqimi yoktur.

Hamilelik
ilact kullanmadan dnce dohorunuza veya eczauruza danqtruz.
Hamile iseniz bu ilacr kullanmayrmz.

Tedaviniz stravnda hamile olduSunuzu fark ederseniz hemen dofuorunuza veya eczactntza

dantStruz.

Emzirme
ilau kullanmadan dnce doWorunuzo veya eczactnrza danrStruz.
Eler emziriyorsanrz bu ilacr kullanmaytntz.

Arag ve makine kullanrmr
Klinik gahgmalam gdre, tiyokolqikosidin ruhsal aktiviteye balh motor etkiler ile ilgili
(psikomotor) performans iizerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklam4 sersemleme

vakalan bildirilmigtir. Bu nedenle arag ve makine kullamrken dikkatli olunuz.

THiOSPA'nrn igerifinde bulunan bazr yardrmct maddeler hakkmda Snemli bilgiler
Her bir THIOSPA 4 mg tablette 106.25 mg laktoz ve 30 mg sukroz bulunmaktadrr. E[er
daha 6nceden doktorunuz tarafindan bazt gekerlere kargr intoleranstmz oldufiu sdylenmigse

bu trbbi iiriinti almadan 6nce doktorunuzla temasa geginiz.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr
. THiOSPA'run kas-iskelet sistemi iizerinde kas gevgetici etki gtisteren diler ilaqlarla
birlikte ahnmasr, birbirlerinin etkisini artrrabileceklerinden dolayr iinerilmemektedir. Aym
sebepten 6ttirti, dtiz kaslar iizerine etkili olan bir diler ilagla birlikte kullamlmasr
durumund4 istenmeyen etkilerin gdriilme srkhprmn artmasr ihtimaline kargr dikkatli
olunmahdrr.
. Kanrn prhtrlagmasrm geciktiren veya iinleyen (antikoagiilan) ilag kullamyorsaruz
THIOSPA' yr kullanmayrmz.

Bu uyanmn belirli bir siire 6nce kullamlmrg veya gelecekte bir zaman kullamlacak Uriinlere
de uygulanabilecelini liitfen not ediniz.

EPer reqeteli ya da regetesiz herhangi bir ilau su anda kullanryorsaruz veya son

zamanlarda kullandrntz ise lutfen doktorunuzo veya eczacmtza bunlar hakhnda bilgi
veriniz.

3. THiOSPA nas kullanrlrr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfr igin talimatlar:
. Genellikle erigkinlerde giinde 2 defa 2 tablet (8 mg) ahnarak kullanrlrr.
. Tedavi stiresi 5-7 giindiir.
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Uygulama yolu ve metodu:
. THiOSPA sadece agrzdan kullamm igindir. Tabletleri gignemeyiniz.
. Tabletleri yeterli miktarda su ile ahnrz (6me!in, bir bardak su ile)
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlan takip ediniz.
ilacrnrzr zamanrnda almayl unutmayrnlz.

Doktorunuz THiOSPA ile tedavinizin ne kadar stirecefini size bildirecektir. Tedaviyi erken
kesmeyiniz giinkii istenen sonucu alamazsrmz.

Defigik yag gruplarr
Qocuklarda kullanrml:
Bu ilacr gocuklarda kullanmayrnrz.

Yaghlarda kullanrmr:
THiOSPA'nrn yagh hastalardaki giivenilirlik ve etkinligi incelenmemigtir.

6zel kullanrm durumlarr:
\- Bdbrek/lGracifer yetmezli[i

THiOSPA'nrn kibrek/karacifer yetmezlili olan hastalardaki giivenilirlik ve etkinligi
incelenmemigtir.

Eger THiOSPA'nun etkisinin eok giiglii veya zay{ oldufrana doir bir izleniminiz var ise
dohorunuz veya eczacmtz ile konusunuz.

Kullanmanu gerekenden daha fazta THiOSPA kullandrysanz:
THiOSPA'dan kullanmantz gerekenden fazlasmr kullanmqsontz bir doklor veya eczact ile
konuSunuz.

THiOSPA'yr kullanmayr unutursanv:
Unutulan dozlan dengelemek igin gift doz almaytruz.

THiOSPA ile tedavi sonlandrnldrfrndaki olugabilecek etkiler:
Bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi THiOSPA'mn igeriginde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

Agafirdakilerden biri olursa, THiOSPA'yr kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yalun hastanenin acil b6lflmiine bagvurunuz:

. Eller, ayaklar, bilekler, yiiz, dudaklann gigmesi ya da a$nn veya bo[aztn yutmayr veya
nefes almayr zorlagttracak gekilde gigmelerinde,
. Kaqrntr, deri ve mukoza iizerindeki qigmeler (anjiyondrotik ddem),
. Baygrnhk (vazovagal senkop),
. Deri ddktintiileri

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin THiOSPA'ya kargr ciddi alerjiniz var demektir.
Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.
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Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek giiriiltir.

Aqafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya
size en yalan hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz
. Sersemlik, ul,uklama hali
. Kaglnfl,
. Deri ddktintiileri
. Tansiyon diitiikliigi, gegici olarak bilingte bulanrkhk, ta5krnhk hali

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler gok seyrek gdriiliir.

Aga[rdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:
. Bulantr
. Kusma
. ishal

\- . Mide aPnsr

Bunlar THiOSPA'mn hafif yan etkileridir. .

Bu yan etkiler doz azaltrldrprnda veya tedavi kesildifinde kaybolur.

E$er bu kullanma talimannda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS astrsantz
doktorunuzu veyo eczocrntzt bilgilendiriniz.

5. THiOSPA' nrn Saklanmasr
THiOSPA'yt qocuHarm gdremeyece$i, erisemeyecegi yerlerde ve ambalajmda saklaymrz.
25 oC'nin altlndaki oda srcakhgrnda saklanmahdrr.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullantnz.
Ambalajdaki son kullanmo tarihinden sonra THiOSPA'yr kullanmaymrz.
Eler tirtinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz THiOSPA'yr kullanmayrruz.

Ruhsat sahibi:\- Zentiva Saghk Uriinleri San. ve Tic. A.$.
Biiyiikdere Cad. No:193 Levent 34394 $igli-istanbul
Tel : (0212) 339 39 00
Faks: (0212) 339 1l 99

0retim yeri:
Zentiva Saghk Uriinleri San. ve Tic. A.$.
Kiigi.ikkanqtrran 39780, Liileburgaz
Tel: (0 288) 427 10 00
Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanma talimafi ... ... ... .... tarihinde onaylanmrsttr.
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