
KULLANMA TALiMATI

THiosPAe 8 mg Tablet
Afzdan ahnrr.

c Etkin modde: Her bir tablet 8 mg tiyokolqikosid igerir.
o Yardtmcr Maddeler: Laktoz monohidrat, nigast4 jelatin, talk, sukroz, stearik asit

Bu Kullanma Talimatrnda:

t. THfiOSPA nedir ve ne igin kullon rr?
2. THiOSPA'y, kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
J. THfiOSPA nas kullan t?
1. Olat yan elhiler nelerdir?
5. THiOSPA'nmsaklonmasr

Baghklarr yer almaktadrr.

1. THiOSPA nedir ve ne igin kullanrhr?

THiOSPA 8 mg tiyokolgikosid igeren, 20,14 ve l0 tabletlik blister ambalajlar halinde

bulunur.
THIOSPA, agrk san, yuvarlak, bir yiizii qentikli, diler yiizii "8" yazth bir tablettir.

THIOSPA esas olarak kas gevqetici etkinli$e sahiptir. Tiyokolqikosid, alnL kas

spazmlanmn semptomatik tedavisi amacryla kullanrlrr.

2. THiOSPA'yr kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

THiOSPA'yr a9afrdaki durumtarda KULLANMAYINIZ

Eger;

. Kas veya kaslann g6,rev yapamamasl (kasrlamamasr) durumu varsa,

. Etkin maddeye ya da yardrmcr maddelerden herhangi birine aSrn duyarhhlrmz varsa>

. Kanama problemleriniz varsa ve/veya antikoagiilan kullamyor iseniz,

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkfl sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmr saHaymtz. Daha sonra telrrar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.
o EEer ilave sorulanruz olursa, liitfen doktorunuzd veya eczaanua danrymtz.
. Bu ila? ki$isel olarak sizin igin reqete edilmistir, boskalanna vermeyiniz.
c Bu ilaun kullanrmt xrastnda, doUora veya hastaneye gitti[inizde doldorunuza bu ilacr

kullandrgmrz sdyleyiniz.
. Bu talimdtta yazlanlara dynen u)runuz. ilag hakhndo size \nerilen dozun dryrnda

yfrksek veya diiSftk doz kullanmaymtz.
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. Gebelikte ve emzirme d<ineminde iseniz

Aynca, Tiyokolgikosidin gocuklarda kullanrmr 6nerilmemektedir.

THiosPA'yr a9a[rdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

E!er,

. Sara hastasr iseniz veya sara ndbeti riskiniz var ise,

. ilacrn kullammr srasrnda ishal giiriiliir ise,

Bu uyanlar gegmiqteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza damqrruz.

THiOSPA'nrn yiyecek ve igecek ile kullanllmasr
\,

THIOSPA'nrn yiyecek ve igecekler ile etkileqimi yoktur.

Hamilelik

ilaa kullanmadon 6nce dohorunuzo veyo eczdcmtza daruSmtz.

Hamile iseniz bu ilacr kullanmayrnrz.

Tedaviniz srrasmda hamile oldufiunuzu fark ederseniz hemen dohorunuzd veya eczactnua

darusmrz.

Emzirme

ilaa kullanmadan 6nce doldorunuza veya eczaantza darugmtz.

Eler emziriyorsanrz bu ilact kullanmaytntz.

Arag ve makine kullantmt

Klinik gahqmalara gdre, tiyokolgikosidin ruhsal aktiviteye balh motor etkiler ile ilgili

(psikomotor) performans iizerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklamq sersemleme

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

THiOSpA'nm igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda 6nemli bilgiler

Her bir THiosPA 8 mg tablette 102.25 mg laktoz ve 30 mg sukroz bulunmaktadrr. Eper

daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr qekerlere karqr intoleransrmz oldu[u s6ylenmigse

bu trbbi i.iriinii almadan iince doktorunuzla temasa geginiz.
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Difier ilaqlar ile birlikte kullanrmr

. THiOSPA'nln kas-iskelet sistemi iizerinde kas gevqetici etki gdsteren difier ilaglarla

birlikte ahnmasr, birbirlerinin etkisini artrrabileceklerinden dolayr 6nerilmemektedir. Aynr

sebepten 6tiirii, diiz kaslar iizerine etkili olan bir diler ilagla birlikte kullamlmasr

durumunda, istenmeyen etkilerin gdriilme srkhlrmn artmasr ihtimaline kargr dikkatli

olunmahdrr.

. Kamn prhtrlagmasrm geciktiren veya iinleyen (antikoagiilan) ilag kullanryorsantz

THIOSPA'yr kullanmayrmz.

Bu uyannrn belirli bir siire dnce kullamlmrq veya gelecekte bir zaman kullamlacak i.iriinlere
de uygulanabilece[ini liitfen not ediniz.

\, E$er reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilact su anda kullanryorsantz veya son

zamanlarda kullandmrz ise ltitfen doHorunuzq veyd eczactn zo bunlar hakhnda bilgi
veriniz.

3. THiOSPA nasrl kullan rr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama slkhfir igin talimatlar:

. Bir tablet (8 mg tiyokolqikosid) giinde 2 kez, yani bir giinde et fazla 2 tablet (16 mg

tiyokolgikosid) yemeklerden sonra ahntz.

. Normalde THiOSPA 8 mg tablet ile tedavi siiresi 5-7 giindi.ir.

Uygulama yolu ve metodu:

\- . THIOSPA sadece afirzdan kullamm igindir. Tabletleri gilnemeyiniz.

. Tabletleri yeterli miktarda su ile ahmz (iimefin, bir bardak su ile)

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlan takip ediniz.

ilacrnrzr zamantnda almayl unutmaylntz.

Doktorunuz THiOSPA ile tedavinizin ne kadar siirecelini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz giinkii istenen sonucu alamazstntz.

De[i9ik yaE gruplarr:

Qocuklarda kullanrmr

Bu ilacr gocuklarda kullanmaytntz.
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Yaghlarda kullanrmr

THiOSPA'mn yagh hastalardaki giivenilirlik ve etkinlili incelenmemiqtir.

6zel kullanlm durumlarl:

Bdbrek/Karaci!er yetmezlifi
THiOSPA'nn bdbrek/karacifer yetmezligi olan hastalardaki giivenilirlik ve etkinlili
incelenmemiqtir.

EEer THiOSPA'nun etkisinin Eok giiElii veya zay{ oldufiuna dair bir izleniminiz var ise

doklorunuz veya eczacmtz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla THiOSPA kullandlysanrz:

THiOSPA'dan kullanmqruz gerekenden fazlasmt kullanmtssanrz bir dohor veya eczacr ile

konugunuz.

THiOSPA' yr kullanmayl unutursanv:

Unutulon dozlart dengelemek iqin qifl doz almaytruz.

THiOSPA ile tedavi sonlandrnldrfrndaki oluqabilecek etkiler:

Bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Ttm ilaglar gibi THiOSPA'nrn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

Agafrdakilerden biri olursa, THiOSPA'y kullanmayl durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yalun hastanenin acil bSliimiine balvurunuz:

. Eller, ayaklar, bilekler, yiiz, dudaklann giqmesi ya da aSnr. veya bolazm yutmayr veya

nefes almayt zorlaqtrracak gekilde gigmelerinde,

. Ka$rntr, deri ve mukoza iizerindeki giqmeler (anjiyoniirotik tidem),

. Baygrnhk (vazovagal senkop),

. Deri do,ki.intiileri

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
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E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin THiOSPA'ya karqr ciddi alerjiniz var demektir.

Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek g6riiliir.

Aqalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yalan hastanenin acil bdliimfine baqvurunuz:

. Sersemlik, uyuklama hali

. Kattntt,

. Deri ddkiintiileri

. Tansiyon dii$iikltilii, gegici olarak bilingte bulamkhk, tagkrnhk hali

Bunlarrn hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler gok seyrek gdriiliir.

Aqafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:

. Bulantr

. Kusma

. ishal

. Mide a[nst

Bunlar THIOSPA 'nrn hafif yan etkileridir. .

Bu yan etkiler doz azaltrldrfirnda veya tedavi kesildifiinde kaybolur.

E[er bu kullanmo talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsanrz

dohorunuzu veya eczacmtzt bilgilendiriniz.

5. THiOSPA' nrn Saklanmasr

THiOSp Att gocuklann g,remeyec e !i, erise meyece[i yerlerde ve ambalaj mda saHaytntz.

25 "C'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklanmahdrr.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmz.

Ambalajdoki son kullanma tarihinden sonra TH|OSPA'y, kullanmaytruz.

Eler iirtinde velveya ambalajrnda bozukluklar farkederseniz THIOSPA'yr kullanmayrnrz.

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

ilretim yeri:
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Zentiva Saghk Urtinleri San. ve Tic. A.$.
Kiigtiklanqtrran 39780, Ltileburgaz
Tel: (0 288) 427 l0 00
Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kallanmo talimafi ... ... ... ... ..... tari hinde onaylanmrst rr.
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