KULLANMA T ALiMATI
ARAVA® HI mg film tablet
AgiZdan ahmr.

• Elkin madde: Leflunomid
• Yardtmct maddeler:
- Tablet \-ekirdegi: Laktoz monohidrat, mJsJr ni~astas1, polividon K 25, kollodial anhidroz
silis, magnezyum stem·at, krospovidon.
-Film kaplama: Hipromelloz, makrogol 8000, titanyum dioksit (E 171 ), talk.
------------- - - -

Bu ilac1 kullanmaya loa~laml\!lan once bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, 4,;iiuldi sizill i~in ilnemli bi!giler i~ermektedir.
• Bu kullanma talimatzm saklayunz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyar; duyabilirsiniz.
•Eger ilave sorularzmz o/ursa, liitfen doktorunuza veya eczaczmza dam~mzz.
• Bu ilar; ki5isel olarak sizin ir;in rer;et:: edilmi§lir, ba~kalarma vermeyiniz.
• Bu ilaczn kullanrmz szrasznda. doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu ilacz
kullandzgmzzz soyleyiniz.
• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. jJaq hakkmda size onerilen dozun d1~mda yiiksek
veya diiljiik doz kullanmayzmz.
---------·-----------

1. ARA VA j0 mgfilm tablet nedir ve ne ir;i11 kullamhr?
2 ARA VAl JO mg.fUm tablet'i kullamnadan ol!ce dikkat edilmesi gerekenler
3. ARA VA 10 mgfitm tabiet nas1l kullamlur?
4. Olas1 yan etldler nelerdir?
5. ARA f:-4 10 t.ngjilm tablet'in saklanma.w
Ba~hklan yer alm:alkta(hr .

1. ARAVA 10 mg film. tablet t;edir ve ne l~i;n kullamhr?
o ARAVA l 0 mg film tablet romatizmaya
leflunomid iverir.

kar~I

kul.lamlan ilac; grubuna dahildir ve 10 mg

• ARA VA 10 mg film tabkt beyaz I beyaza yakm renkte, 7 mm yapmda, film kaph, yuvarlak
kabartrna olarak ZBN baskihdu. Tabletler 30 film tablet i9eren plastik ~i~eler i9erisinde
bulunm.
ARAVA eri;:kirJerde 'iilfasalazin (romatoid artrit ve iltihaph barsak hastahklarmm
tedavisinde kullamhr) veya metotreks2.t (kanser veya ag:r sedef hastahg1 ve ag1r eklem
romatizmasmm t~.davisinO.e kl'.11.an: hr) ile kontrol altma almamayan veya bu ilas;lan tolere
edemeyen veya bu ilav!ann kullamlman;asmm gerektigi aktif romatoid artrit ve yine
siilfasalazin veya metotreksat i.!e kont:ol altma almarnayan veya bu ila9lan tolere edemeyen
veya bu ilavkrn kuilamlmamasmm gerektigi aktif psoriyatik artrit tedavisinde kullamhr.
• Romatoid artritin belirtilel'i tutulan eklemde iltihap, ~i~lik, hareket zorlugu ve agndlf. Tiim
viicudu etkileyen diger belirtiler i~tah kaylll, atq, enerjide azalma ve kans1zhk (klrmlzl kan
hiicrelerinde azalma, anemi) olarak sayllabilir.
•Aktif pstiriatik artrit belirti!eri ise tutulan eklemde iltihap,
l

~i~lik,

hareket zorlugu, agn ve

yama ~eklinde kmrnz1 puiln deri diikiintlilerini i9erir.

2. ARA VA 10 mg fii!m tablet' i kulfianmarlan once dikkat edilmesi gerekenler
ARAV A'y1a~!!.gidaki dtwJ.mlanl!! KULJLAJVMAYINIZ
• Eger leflunomide ya da tabletlerdeki yardimci maddelerden herhangi birine kar~1 a~m
duyarhgnuz vmsa (iizellikle ate~. eklem agns1, deride kirm!Zl lekeler veya kabartilar ~eklinde
ciddi deri reaksiyonu ~eklinde (1im. Stevens-Johnson sendromu)
~ Karacigerinizde hir probiem varsa,
o Orta dereced.~ veya ~iddetli bc·bn~'' rahatsJzhklanmz varsa,
• Kammzdaki protein diizeyi cidcli olarak normalin altmda ise (hipoproteinemi,)
• Bag1~1khk sisteminizi etkileyen herhangi bir rahats1zhg1mz varsa (om.: AiDS),
• Kemik iligi ile ilgili ha:-tahgnuz, kmmz1 veya beyaz kan hG.creleri ya cla kan pulcuklarmm
(p!hhlann olu~umunda giirev alan hiicreler) say1smda azalma varsa,
• Ciddi bir enfeksiyonmmz varsa,
• Gebelik durumunuz varsa, gebe oldugunuzu dii§iiniiyorsaniz veya emziriyorsamz
ARAV A'yn a~agulaiki dilmmlmnla D:lKKA'ILl KULLANINIZ
o Daha once verem (tiiberkiiloz) veya intersitisyel akciger hastahg1 (akciger hastahg1)
ge<;irdiyseniz
• Erkekseniz ve 90cuk :mhibi olmak isLyorsrLTilz. ARAVA meniye ge<;ebilir ve bebekte
dogu~tan kusuriara sebep olabi!ir. APAVA ile tedavi masmda giiveni!ir bir dogum kontrol
yontemi kullBmlmahdu. ;;ocuk .s8hibi olmak isteyen erkek hastalar, olas1 herhangi bir riski en
aza inclirmek iyin ARfl VA kullannnmm kesi!mesi ve belirlenen ila<;lann kullan!ml ile
ARAV A'nm h1zla ve yeterli dilzeyde vi.icuttan atthm1 konusunda doktorlanna dan1~mahdlr.
ARA VA'mn viieudunuzdan yeterince at!ld1gmdan emin olmak i<;:in kan testi yap1lmah,
sonrasmda q.ocuk sPJ1ibi olabilrnek i<;in e!l az 3 ay b;!klemelir:iniz.
ARAVA nadircn kan, karaciger. akcigerler veya kol veya bacaklar1mzdaki sinirlerle ilgili
rahats1zhklara sebep olabilir. Ayrwa ciddi bazt alerjik reaksiyonlara yo! a<;abilir veya ag1r
enfeksiyon riskini nrtnabilir. (Det&yh bilgi :9in 'Olam Yan Etkiler' biiliimiine bak1mz.)
Doktorunuz, km1 biicrek:rinizin ve karacige;in~ziv d.urumunu izleyebilmek i<;in ARAVA
tedavisinden or,.;e ve tr:d;Jvi siinjsince dUzenli ara!Jklarda kan testlerinizi yapacaktlr. ARAVA
kan basmc1m'~ yiikselmcsine s<~b<:p olabileceginden doktorunuz aynca diizenli olarak kan
basmcimzl kontrol edecektir.
<;:ocukiar.da ve e1·geRllerrd1'
ARAVA'nm '<OCIDtikhHilla ve 18 ya~m lhltmdaki

~;trgenlerde

kullamm1 iinerilmemektedir.

Bu uyanlar ge.,:rni~teki herhangi bir diinemde dahi olsa sizin i<;in ge<;erliyse liitfen
doktorunuzn clam~m1z.
ARAVA' 11m yiy<Ocek "" ii;;e~:ek iR<B kui!<-.mima§R
ARAVA yemeklerden iil:'ce veya sonra almabilir.
ARAVA tedavisi boyunca alkol tiiketilmemelidir.
ARAVA tedavisi masmdct alkol almamz karaciger hasan riskini artJrabilir.

2

Hamilciuk

j[acz kullanmadan iince doktorunuza veya eczaczm:m damJmzz.
Hamileyseniz veya hamile oldugunuzu dii~iiniiyorsa.mz AKA.VA kullanmaymiz. AAAVA
kullamrken hnmikyseniz veya hamile kald1ysamz, ciddi do~'Um bozukluklan olan bir bebek
sahibi olma riskiniz artar. (;oeuk dogurma potansiy10liniz varsa, gebelikten korunmak i9in
giivenilir bir yontem uyguiamadan ARAVA kuilanr.1aym1z.
AAA VA tedavisinin kesi;mesinden sonra. hamile kalmay1 dii~iiniiyorsamz doktorunuza
dam~Imz. (:u.nkii hamile kalmadan once ARAV A'nm viicudunuzdan atJld1gmdan emin
olmahsm1z. Bu siire~ 2 seneyi bulabilir. Fakat ARAV A'mn viicuttan atJ!JmmJ hizlandirmak
i9in belirli ila9lann ahnma.s1 ile hu sure birka<; haftaya inebilir. ARAVA'nm viicuttan atiiimi
kan testleri ile d.ogruland1kta.n sonra, hamile kalmak H(In en azmdan bir ay daha

beklemelisiniz.
Laboratuar testleri hakkmda rhha fazla bilr;i icin
doktorunuza damsm1z.
'
'
~

AAAVA tedavisi masmda veya ledavinin kesilmesinden sonraki 2 y1l i9inde hamile
ka!dJgHJJzd.an :jUpheleniyorsamz harnilelik testi ivin derhal doktorunuza dam~miZ. Test
hamile oldufiunuzu km11tlarsr,, doklorunuz belirli b.ir ila<;:la ARAVA'nm h1zla viicudunuzdan
atJ!Jml i<;in tedavi onerebilir. Bu l·o:davi de b<~beginiz tizerindeki riski azaltabilir.

Tedaviniz szrasmda hamile oidugunuzu ji:wk eden:eniz lzemen doktorunuza damJznlz.
Emzirme
ilac1 kullanmadan once doktomnuza veya eczacnuza d.an1~1mz.
Leflunomicl a;·me siitline gey<::r. Bu nedenle, bebeginizi
kullanmaymv:.
Ara~

emzmyorsamz

AAAVA

ve malkirne .kul!a.mm1

ARAVA sizi sersemlet<.;rek kon:;antrasyon ve h]j:·dcet yeteneginizi azaltabilir. Bu durumda
herhangi bir ara9~gereci veya makineyi ve otomobil kullanmaym1z.

ARAVA'mn

i.~eriginde

bulumm haz1 yardmu~.1 maddeler haklonda onemli bilgiler

ARAYA laktoz i-;erir. E;!,er daLa i'oJteeden dol;torunuz tarafmdan baz1 ~ekerlere kar~1
intoleransmrz (d8,yaru;srzhk) oldugu siiylenmi~oe bu t1bbi i.iriinli a!madan once doktonmuzla
temasa geciniz.
AAAVA'mn i<;miginde bulunan diger yard1mc1 maddelere
bu maddelere baj;i.!J o!umsuz bir etki beklemnez .
.Diger ila~tlaJr ile birlikte

kar~1 a~m

bir duyarhhgimz yoksa

k1~hlnmm1

AAAVAile birlik:,, kullamrm ·'1•1.eri!meyen ila9l2r:
Rm11atoid :aortrit tedavisinde kullamlan s1tma. ilacian (om: klorokin ve hidroksiklorokin),
kas i9ine uygui'ma:·, veya ai~lzdan alman altm, D-penisilamin, azatiyoprin ve bagi~Ikhk
sistemini bas1ulaya.n d.iger ila9lar (om: r.oetotreksat) ile birlikte kullamrm iinerilmez.
o
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• Karaciger ve kan iie ilgili rahats1zhklara neden alan ila<;lar (om. metotreksat) ile birlikte
kullamm1 6nerilmez.
• Kolestiramin (yiih.ek kolesterolii dii~iirmek ivin kullamhr) veya aktif kiimiir
(zehirlemnelerin tedavisinde ku!.laruhr) ARAVA'nm, vilcut tarafmdan emilen miktanm
azaltabilir.
• Fenitoin (epilepsi (sara) tedavisinde kullamlir), varfa:rin veya fenprokumon (kamn
p!htiia§masmJ engeHemek ic;:in kullamhr), tolbutamid (Tip 2 diyabet olarak amlan, insiiline
bagimh olmayan s,eker hastaLi)J tedavis.inde lc\lllamhr) ve benzeri ila9lar ARAVA ile
istenmeyen etki riskini artlrahilirler.
Eger steroid yap;.da olmayan iltihap giderici, agn kesici ve ate~ dii~iiriicii (steroid olmayan
antiinflarnatuvar ila<;:lar olarak amhrlar) ve/veya kortizonlu ila9lar ahyorsamz, ARAVA
tedavisine ba~ls.dJklan soma dz. hu ila<rlan kullamnaya devam edebilirsiniz.
A~ dar
A~1

olmamz gerekiyorsa doktorunuza dam~m1z. ARAYA tedavisi altmdayken veya tedavi
kesildikten sor..ra belli bir siire lnw a9Iiar yapilmannhdrr.

Eger rer;eteli ya da rer;etesiz herhangi bir i!acz .yu anda kullamyorsamz veya son zamanlarda
kullandmzz ise liitje.•1 doktorunu;a veya e::zacunza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. ARAVA Hi mg film tabl0i rnasuK kullamltr?
Uygun kull:anum ve doz/uygl!l2\ma SJ.kitgr i~in talimatlar:
ARAV A'y1 her zaman doktorunuzun siiyledigi gibi kullammz. Eger emin degilseniz
doktorunuz veya (;czacln:tzr~ danl~'lrLlZ.
ARAVA'mn h'l)l<cngro;; dozu gtndliklc :, giin ;!iireyle gGnde 100 mg'd1r. Bu
dOnemini takibe:J., r;o!{U hasta1ann a~a~jld:::tki dozh;rra 91krnaf!1 gerekir:

ba~langw

a

Romatoid artr[t i9in: Hastailgm §idd(;tine gi.ire gUnde bir kez 10 ila 20 mg ARAVA.

e

F'siiriatik miri.t i1:i:·r Gi.iude bir kc:Z 20 mg ARAVA.

Durumunuzda bir iyilesme hissetmeniz 4 hafta veya daha uzun zaman alabilir. Baz1 hastalarda
bu siire9 4-6 ay:1 kadar da u:<ayabilir. ARAV A'y1 uzLm siire kul!anmahsm1z. Doktorunuz
tedavintzin ne kad&r siirec•;gini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesrneyiniz. ~iinkii belirtiler
yineleyebilir.
Tabletlerinizi her giin aym saotte almamz en iyi etkiyi elde etmenizi saglayacaktu. Aym
zamanda, tabletleri ne zarnan alacagmizl hat1rlamamza yardnnc1 olacakt1r. ilacmiZI
zamamnda almay1 unutmaynuz.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede buiun:madtk9a, bu tcJimatlan takip ediniz.

Eger ARA VA 'mn etkisinin qok giir;/11 veya zayq' o/duguna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczac1mz ile konu§:zmuz.
Uygulama yiDiu ve melodu:
Ag1z ynluyla alum.
ARAVA tabletler bol su ile ve bUti.in olmak yutulmahdu.

Degi§ik ya~ gwplan:
(::ocuklan·da J,mllamm~ ARAVA'mn .yocuklarda w 18
onerilmemektedir.
Ya~hlarda

lmllamm: 65

ya~m

ya~m

altmdaki ergenlerde kullaniml

iizerindeki hastahrda doz ayarlamasr gerekmemektedir.

Ozcl kullamm. durmnlan:
Karaciger I BiilJrel• yetersizligi:
Karaciger fonksiyon hozuklugunuz ve/veya orta.
rahatsEhklarmn varsa A.B.A VA. 1:ullanrnamahsimz.
Kullanmamz

g•er~lumden

derecede

veya

~iddetli

bobrek

daha f:llzla ARAVA !mllaltlthysamz:

ARA VA 'dan kli/lonmamz gerekenden daha ji:rzla
konu!funuz.

kullanm1,~samz

bir doktor veya eczacz ile

Miimklinse ilacm!lz: veya kutusumi, doktorunuza gi.istcrebilmek i9in yammza ahmz.

Eger ARAVA !mHanmay!l rJ:mutm:&amz:
ARAVA'y1 kullamn<cyi unutursamz bir doktor veya eczacr ile konu§tmuz.
Dozu almay1 unuttuysamz ve diger dozun vakti gelmediyse, ilacm!ZI almadrgmiZI fark
ettiginizde ilacnuz1 alnnz.

Unutulan dozlan dengeiemek il;in qift doz almaymzz.
ARAVA ilc tedavi sonH:uulnnkhgmd!l

olu~abilecek

etkiler:

ARAVA ile tcdavi.nin sonJamlmlmas1 ic;:in iizel talimatlar yoktur.
ARAV A'y1 m:un sf1re Lullanmahs1mz. Doktorunuz tedavinizin ne kadar siirecegini Size
bildirecektir.
ARAVA'mn kullcmnm ile ilgili ba]ka sorunuz olursa doktorunuza veya eczac1mza dan1~1mz.

4. Olas1 yan etkiler nelenlir'?
Tiim ilac;lar gibi, ARAV A 10 mg film tahlet'in
ki~ilerde yan etkiler olabilir.
A~agidakileJrden

i<;rori,~inde

bulunan maddelere duyarh olan

Jbiri oluna, ARAVA'yJ k•Jllao.may1 durdunmuz ve DERHAL
dok.tonmuza hilllli,rilllliz veya size en yalun liia§ta.nernill adl bliliimiine ba~vmrunuz:
e Halsiz!ik, sersemlik hissi, ba~ di5nmesi veya net(,;; almada gii9liik gibi belirtileri ola'l ciddi
alerjik reaksiyonlar
• Ciltte k1zankhk veya ag1zda lilserler ~eklinde belitti.leri olan ciddi ve bazen hayat! tehdit eden
rahatsJZhklar (iirn: Stevem,-Johnson sendromu (deri, ag1z, goz ve cinsel organlarda i9i SIVI dolu
gi:iz -;:evresindc kan oturmast, ~i~lik ve l(]zankhkla seyreden iltihap),
kabarc1klar, Gihte
toksik epidemnal nekroliz (deride is:i SlVI dolu kabarc1klarla seyreden ciddi bir hastahk),
eritema multiforme (genelde kendiliginden ge(;en, d, yiiz ve ayakta dantele benzer krzar1khk
olu§turan, a~m dnyarhhk dururnu))

w"

Eger bunlardan hiri. sizde m3vcut ise, sizin ARAV A J 0 mg film tablet'e kar~r ciddi aleijiniz
var demektir. Bu <yok eiddi yan etkilerin hepsi olciukloa seyrek goriiliir.
A~agulakilerden

hiri

o~ursa

HERHAI, dokiormmza bildiriniz veya size en yakm
hasta.ncnin acfil bii!iimiine ha§VUJrUllllZ:

•Ciltte solukluk, yorgunluk, eiltte 9iiriiklcr, kum olu~turan farkh hiicrelerde dengesizlige bagh
bir kan hastal.igmm go:o.tergesi olabilir.
• Y orgunluk, kann agnsr veya sanhk (gozlerde veya ciltte saramm), bazen iiliimciil de olabilen
karaciger ye·rmezlig,i gibi ciddi bir durwmm gi\stergesi olabilir,
e Ate~, bo~~az agnsr veya iibiiriik gibi enfek:;iyon belir1i]eri (ARAVA ya~amr tehdit eden agrr
enfeksiyonlam. "almlannm riskini artmr.)
• Akciger il.tihabrmn (intersitisyel akciger hastahg1) beli1tisi olabilen iiksiiriik veya nefes alma
problem Jeri. Ortaya c,llmm riski, inV;niiisyel akci)tc,r b~stahg1 oyhsii bulunan hastalarda daha
yiiksek1ir.
o J(ol \'e ba.G;..1k ~Jini.r:!erinde rahu.tsrzhldara (pcrifetik ni.lropaii) igaret cdebilen, el1erinizde veya
ayaklanmzd2. ort&ya ~~ kun ola1~an c•lmaycm kanncals.nma, gi.ic;siiz!iik veya agn.

Bun!ann hepsi ciddi yan etki.lerdir.
Acil. trbbi. mudahaleye veya. hastaneye yatmlmamza p,emk olabilir.

Yaygm (10 hastanm birimlen az, fakat 100
etkilel'

b~<stamn

birrinden fazla giiriilebilen) yan

• Kandaki beyaz: hiic:relerin sayJSJnda. hatlf au>lma (!okopeni)
• Hat]f aleJjik reaksiyonlar
• i§tahm. azalrn.a, kilo k:ryb1 (gendlikk iin,msiz dii:ceydc)
e Halsizlik (as;:eni)
"Ba~ agnst, sersemlik
• Kannca!atmJa gibi deride anorrnal duyarhl!k hissi (par~stezi)
., Kan bas:mcmda hafifyiikselme
• ish!!!
• BuiantJ, kusma
e Ag1zda iltihap ve ag1~c Ulserleri
c Kann

a.f.J;nst

o Karaci[\er test so;.m9lan:nm banlrmn.da ar!J:;
"Sa<; dijkiiJmesimle artma
"Ekzema, ciJ.tl'<: kun1luk, doki.inti.i, ka§mll
• GeneHiJde ayak 'leya eHerde .k:s:s kiri~lerinin Htlhabn}..~. betgh agn (tendonit)
"Kanda belirJ.i. ,~nzimlerin arh51 (om. kreatin f(;sfokinaz)
eEl ve ayal; sinirleriyle ilgili problennler (periferik noropati)

Yaygm :Jlrmayan (100
goriil.ebilen) ~i!ll!ll etkiier

h~':>lamn

biYini!eu az, fakat IOOO hastanm birinden fazla

• Klnmz:: kan. hiicrelerindc azabm: (anemi) ve kanm p1htila5masmda giirev alan kan

pulcuklannda azahna (trombositopeni).
• Kanda potasyum :Jeviyesinrle anima
o Kayg1 ( ankf>iyete)
o Tat alma bozukluldan
o J(urde~•en (Hrtiker)
o Kas kiri~i (tendon) yJr!Jlma:;J
e Kan ya}~larmda (kolesterol ve trigliseritler) artma
e Kanda fosfat seviyesinde azalma

Sey1·eil (l(lfr.(l
etl<lllew

li'll!:.i;~,mu birimik;~

az, fakat 10.000 hastamn birinden fazla giiriilebilen) yan

"Eozinofil adt veri! en kan hiicreleri saylSlnda art1~ (eozinofili); beyaz kan hiicrelerinde
(!Okopeni) hatif az<>lma; tiim kan hiicrelerinin sayiSlnda azalma (pansitopeni).
• Kan basmcwda ~iddetii arn;:
• Akcigef iltihaln (intersitisyel akcig:er hastahgt)
• Karaci!;~t:r enzimlerinin bazliarmda ar>I~, karaciger iltihab1 (hepatit) ve sar1hk gibi ciddi
rahats1zhklar (ltgir kamciger yetmezligini dii~iindiirecek belirtiler yukanda belirtilmi~tir.)
eO!iimciil olabil.en ve sespis (enfeksiyona neden olan mikrobun kana kan~mas1) ad1 verilen
~iddetT.i enff-:ksi~,rorhr (bu bC:~Ertilr:r yutanda bf:litt)ln)j0tjr.)
"K2nda baz1 cnzimlerde art1~ (laktat dehidrogenaz enzimi)
(:ok seyrek (W.OHO hastanm bil'indcn az giiriile!Jilen) yan etkiler
bn hi.icrelr;rinde bdirgin dc~recede azalma (agranlilositoz)
• Hafifvr.~:'"'· FOtm7.>iyel olarak ciddi ale1jik reakf>iyonlai
• Kii~:i.ik l(apl! daumrlann i1tihab1. (v~\8ki.llit, kutancz nekrotizan vaskiilit dahil)
• Pankreas iltihch (pankreatit) (karm agns1, bulan I!, kusma, ate~, terleme gibi belirtileri vard1r)
• OlUmcil! o!abilen karaciger yetmezligi veya nekmzu (doku iiliimii) gibi ciddi karaciger hasar1
o Ciddi ye h··zen lmya~; tehd.i.t f/1.ehilen cicldi ;·,Jnt,J;;hkla: (Stevens··Johnson sendromu, toksik
epideno~al nekroliz, •orit:erna muJtiforme)
<> Beyaz

(tedavi
Biibrek yetmf.Ozli~;i, bmdak:i Urik a;it diizeyinde azalma, erkeklerde k!suhk
kesildigindc dft;ctlir), kutlliiC·Z lupus (derinin i:)lgr; maruz kalan kts1mlannda klzankhk ve
diikiintii.lerie kend.ini giisteren bir ba:;tahk) ve ilk kez ortaya vtkan veya kiitiile~en sedef
hastBhgt gi.bi yan r-t!d.1cr de giirU!ebilir. Bu etki!erin mkhg; bilinmemektedir.

Eger bu kuilanma talimatmda bahsi ge<;meyen herhangi bir yan etki ile
doktorunuzu veya eczaczmz1 bilgileizdiriniz.

kar~zla~zrsamz,

5. ARAv A 10 mr: mm tal~iiet'in S\lkJa.nmii!Sl
ARA v.1 'yz rvcuklarm goremeyeccJ;i. eri:;;emeyecegi yerlerde ve ambalajmda saklayznzz.
Si~eyi

s.tloca kapal1 tutunuz. 30 °C altmdaki oda Sicakllgmda saklaym1z.

Son knllanma tarihiylc nyumll1 1Jlamk kul!ammz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinder; sonra ARAVA :vz kullanmayzmz.
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Eger iirUnde vefveya ambalz,jmda hoz1ikluk fark ederseniz ARAVA'y1 kullanmaym1z.

<;evreyi korumak amac1yla, kuilanmadlfc~lluz ARA VA 'yz
konuda eczacmca dam§'IIl/2.
Ruhsat .mlri!Ji:
Sanofi aventis tlaylan Ltd. ~ti.
Biiyiikdere Cad. No: 193 Levent
34394 Si~li-Istrmbul
Tel: 0 212 339 IO 00
Faks: 0 212 339 l 0 89

Uretim yeri:
Sanofi \Vinthrop lndustrie
56, Route de Choisy au Bzc
F-60205 Cornpicgne Cedex, Fransa
Bu kullanma talimat1 ......... tarihinde onaylanmz,~tlr.

~ehir

suyuna veya c;ope atmaymzz. Bu

