
KULLANMA TALiMATI

CETRYN film tablet l0 mg
A[zdan ahnrr.

Etkin maddez Her bir film tablet 10 mg setirizin dihidrokloriir igerir.
Yardrmu madde: Laktoz graniil, mikrokristalin seltloz (pH I l2), koloidal silikondioksit 200,

magnezyum stearat, Opadry Y-l-7000, deiyonize su

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, qiinkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihliyaq

duyabilirsiniz.
o EEer ilave sorulannrz olursa, ltitfen doktorunwa veya eczacmtza dantsmtz.

c Bu ila? kiSisel olarak sizin iEin reqete edilmiStir, baslalarma vermeyiniz.

. Bu ilaan kullantmr srrannda, dohora veya hastaneye gitlidinizde dohorunuza bu

ilaa kulland$rntn sdyleyiniz.
. Bu talimatta yanlanlara aynen ut'unuz. ilaq hakkmda size 

^nerilen 
dozun drsmda

yiiksek veya dfrSfrk doz kullanmaymrz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

t. CETRYN nedir ve ne igin kullarulr?
2, CETRYN 'i kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler

3. CETRYN nasil kullarub?
4. Olas Yon etkiler nelerdir?
5, CETRYN' in saklanmasr

Baghklarr yer almaktadlr.

\- 1. CETRYN nedir ve ne iqin kullanrlrr?

CETRYN, beyaz renkli, iki yiizii qentikti, oblong, film kaph tabletler. Her kutuda 20 ve 30

tablet bulunur.
CETRYN, alerjik nezle, miizmin nedeni bilinmeyen kurdeEen ve kagtnttlarrn tedavisinde

kullanrlan bir ilagtrr.

CETRYN Film Tablet 10 mg;
6 yag ve iistii gocuklarda ve erigkinlerde:
- ' 'Alerjik nlzlenin burun ve 9oz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik iirtikerin

(mtizmin nedeni bilinmeyen kurdegen) ve kaqrnlrmn belirtilerinin tedavisinde kullantlrr.



2.CETRYN'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

CETRYN'i aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- CETRYN'in etkin maddesine veya yardrmcr maddelerden herhangi birine, hidroksizine
veya piperazin tiirevlerine kargr agrn duyarhhk tiykiiniiz varsa,

- AErr 6obrek vermezliEiniz (keatinin klerensinizin (bdbrek lonksiyonlanru izlemek igin
kullanrlan bir madde olan kreatininin bdbrekler aracrhlryla kandan temizlenmesi) 10

ml/dk'nrn altrnda olduEu bdbrek vetmezliEi) var ise bu ilacr kullanmaytntz.
- Eger daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kargt toleransrntz olmadr[r (bu tiir

gekerlere duyarh oldu[unuz) sdylenmigse, bu trbbi tiriinii almadan 6nce mutlaka

doktorunuzla temasa geginiz.

CETRYN'i aqafirdaki durumlarda oiKxLTli xuf,UufxtZ

- CETRYN'i alkolle birlikte ahyorsanrz dikkatli olunuz'

- idrara crkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane
problemleri; doktoiunuza dantqtntz.

- Alerii testi vaDtlrmanrz s,erekiyorsa, testten birkaq gtin 6nce Cerryn ile..tedaviyi kesip
kesmey6cepinizi doktorunuzd'danrirnrz. CETRYN alerji testinin sonuqlannl etkrleyebllrr.

..Bu uyanlar geqmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin geqerliyse liitfen

doktorunuza darugrmz."

CETRYN'in yiyecek ve igecek ile kullantlmasr

CETRYN'i ag veya tok karnrna alabilirsiniz-

Hamilelik
ilact kullanmadan dnce dohorunuza ver-a eczauntza dantstruz'

CETRYN'in hamile kadrnlarda kullantmrna iligkin mevcut klinik veri qok azdrr. Hayvan

qutrg-utun zararh bir etki gdstermemig olsa da CETRYN'in hamilelik boyunca ancak mutlak

gerekli oldu[unda ve dikkatle kullamlmasr 6nerilir.
Tedavi sraimda hamile oldu[unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczactntza

daruSmrz.

Emzirme
Bebedinizi emziriyorsanrz ilaa kullanmadan dnce doktorunuza veya eczauntza danrstruz.

CETRyN'in igerilindeki etkin madde (setirizin) anne siitiine geqti[inden emziren annelerin

CETRYN'i kullanmasr 6nerilmez'

Araq ve makine kullanrmr
it;I., i0 ;g dozda CETRYN arag kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattt

(ilacrn uyugukiuk/uyku hali etkisini 6lgmede Ftlrytl*, gergek 
. 
iq ortamrndaki pertormansr

i";;il J;, bilgisayarla yaprlan ve uyku t utind"ki tum degi$kenlere hassas 6l9tim testi)

verimliligine klinikte anlamh etki gdstermemi;tir.
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Arag kullanmayr planlayan, potansiyel olarak tehlikeli iglerde gahgan ve makine kullanan
hastalar, iinerilen dozu agmamah ve ilaca verdikleri yanrtr dikkate almahdrrlar. Bu tip duyarh
hastalarda, CETRYN'in alkol veya diger santral sinir sistemi depresanlan (baskrlaycrlarr) ile
egzamanh kullarumr. uyarukhkta azalmaya ve performans bozukluluna yol aqabilir.

CETRYN'in iqeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda Snemli bilgiler
CETRYN 10 mg Film Tablet'in igerifiinde laktoz bulunur. Eler doktorunuz, bazr geker

qegitlerine karlr hassas oldulunuzu belirtmigse, bu ilacr kullanmadan tince doktorunuza

damgrnrz.

Difer ilaqlar ile birlikte kullanrmr

CETRYN'in diler ilaglarla, bilinen, klinikte anlamlt bir etkileqimi yoktur.

EPer reqeteli yada reqetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullaruyorsaruz veya son zamanlarda

kullandmtz ise liitfen doldorunuza veya eczaaruza bunlar haklanda bilgi veriniz.

3. CETRYN nasrl kullan rr ?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhS iqin telimatlar :

6 vas ve iistfi cocuklorda ve eriskinlerde: Semptomlann giddetine gdre giinde bir kez 5 mg

(1/2 tablet) veya l0 mg (l tablet) uygulamr.

Uvsulama volu ve metodu:
CETnvN ilrzdan kullarum iqindir.
CETRYN yeterli miktarda srvr (iim. bir bardak su) ile yutunuz.

De[igik yaq gruplan :
qocuktarOa- kutlanrmr: 6 yag altr gocuklarda CETRYN kullammr iinerilmez giinkii bu

formiilasyon do!ru doz adaptasyonuna izin vermemektedir-

Yaghlarda kullanrmr: B<ibrek iglevi normalse dozun azaltrlmasrna gerek yoktur'

Ozel kutlanm durumlan :

Biibrek/Karacifer yetmezli[i
Bdbrek yetmezligi ve karaciger yetmezliliniz var ise doz b<ibrek yetmezlilinin giddetine gdre

doktorunuz tarafindan aYarlanr.

Bdbrek yetmezlili olan gocuklarda doz, bdbrek fonksiyonu (iglevi) ve Wcut alrrhlt 96z <intine

ahnarak, doktor tarafrndan bireysel olarak ayarlanmahdrr.

Sadece karaciler yetmezlili olan hastalar normal regetelenen dozu alabilirler. Hem biibrek

hem de karaciger yetmezli[i olan hastalarda doz ayarlanmasr Snerilir'

Eper CETRIN'in etkisinin qok gtialii veya zaytf oldu[una dair bir izleniminiz var ise

dofuorunuz veya eczacmtz ile kanuSunuz-

Kullanmanrz gerekenden daha fazla CETRYN kullandrysanz

CETRYN'den kullanmaruz gerekenden fazlasmr kullanmrssaruz bir doktor veya eczact ile

konusunuz.



CETRYN'i kullanmayr unutursanz

Doktorunuzun size verdili talimatlara uygun olarak ilacr almaya devam ediniz.
Unululan dozlarr dengelemek iqin gift doz almaymrz.

CETRYN ile tedavi sonlandrnldrfrndaki olugabilecek etkiler

CETRYN ile tedavinin siiresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastahlrn seyrine baphdrr.

4. Olasl yan etkiler nelerdir ?

Tiim ilaglar gibi CETRYN'in igeriginde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler
olabilir.

AEalrdakilerden biri olursa CETRYIYi kullanmayr durdurun ve DERHAL doktorunuza
bildirin veya size en yalun hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

Trombositopeni [kanda trombosit (kan plhtlla$masrnr sallayan hiicreler) sayrsmtn azalmasr]
Anafilaktik gok (Ani agrrr duyarhhk tepkisi)
Agrn duyarhhk
Konftizyon (zihin kanqrkhgr)
Haltisinasyon (Varsanr, gergekte olmayan qeyleri gdrmek/ duymak)
Konviilsiyonlar (istem drgr kas kasrlmalan, n6bet, havale)
Senkop (baygtnltk)
Titreme
Akomodasyon bozuklulu (gdzde ulum bozuklufu)
Bulanrk g6rme
Oktilojirasyon (giiz ktiresinin istem drgr, herhangi bir ytinde hareketi)
TaSikardi (dakikadaki kalp atlm saylslntn -nabztn- normalin iistiine gtkmast)
Karaciler fonksiyon anormallili (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artrgr)

Anjiyondrotik 6dem (eller, ayaklar, bilekler, yiiz, dudaklann qigmesi ya da 6zellikle altz veya
bolazrn yutmayr veya nefes almayt zorlagttracak gekilde gigmelerinde)

Bunlar hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Eper bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CETRYN'e
kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmanrza gerek

olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdriiltir.

Aga[ldakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza siiyleyiniz:

Halsizlik
Sersemlik hissi
Ba5 alnsr
Aprz kurululu
Mide bulantrsr,
Somnolans (uyuklama hali)
Rinit (nezle)
Farenjit (yutak iltihabD
Diyare (ishal)
Agresyon (saldrrganhk hali)
Ajitasyon (agrn huzursuzluk hali)
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Unutkanhk
Hafiza bozuklulu
Uykusuzluk
Tik
Tat alma bozuklulu
Diskinezi (istemli hareket etmede giigliik)
Parestezi (gegici his yoklugu, uyugma/kanncalanma)
Kagrntr
Ddkiintii
Urtiker (kurdefen)
Sabit ilag eriipsiyonu (d0kiintii)
Disiiri (a!nh iqeme)
Eniirez (idrar kaqrrma)
Asteni (yorgunluk)
Krnkhk
Kilo artrgr
Kann aSrsr
Depresyonv Odem
Distoni (kaslann istem drgr oluqan selirmeleri, spazmlan ya da hareketleri)
igtah artrgr
intihar dtiqtincesi
Denge bozuklugundan kaynaklanan ba; d6nmesi (vertigo)
idrar yapamam4 iqeme zorlulu

Bunlar CETRYN'in hafif yan etkileridir.

Efier bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan elki ile l<ars asrsantz
dohorunuzu veya eczacmtzt bilgilendiriniz.

5. CETRYN'in saklanmasr

Qocuklann gdremeyece{i, erisemeyece$i yerlerde ve ambalajmdo saklaymrz.

30 0C'nin altrndaki oda srcakllrnda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullantnz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CETRYN'i kullanmaytruz.

Ruhsal sahibi:
Tripharma ilag San. ve Tic. A.$.
Regitpaga Mah. Eski Biiyiikdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sanyer / iSTANBUL

Uretim yeri:
Abdi ibrahim ilag San. ve Tic. A.$.
Tung Cad. Hogdere Mevkii No : 3
Hadrmk6y / istanbul

Bu kullanma taliman (J-/--) tarihinde onaylanmrytr.


