
KULLANMA TALiMATI

POTANTSO0 mg film tablet

A[zdan ahnlr.

. Etkin madde: Her bir film tablette 500 mg levofloksasin'e eqdelerde 512.46 mg
levofl oksasin hemihidrat

c Yardrmct maddeler: Hidroksipropil metilseltiloz, Krospovidon, Mikrokristalin seliiloz,
Sodyum stearil fumarat, Hidroksipropil seliiloz, Titanyrm dioksit (8171), San demir oksit
(E172),I(-:rrmrz, demir oksit (E172) igerir.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, gtnkfi sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.
. Bu kullanma lqlimatmt saklaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulanruz olursa, liitfen dohorunuza veyo eczacmtza danrsmtz.
. Bu ilaq ki$isel olarak sizin igin reqete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.
. Bu ilacm kullantmr srasmda, dohora veya hastaneye gitli4inizde dohorunuza bu ilact

kul landgmt z s dy I e y iniz.
. Bu talimalta yaz anlara aynen uyunuz. ilag hakktnda size i)nerilen dozun drstnda
yfiksek veya dfiSfik doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

POTANT nedir ve ne igin kullarulr?
POTANT'r kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
POTANT nasil kullan r?
Olat yon etkiler nelerdir?
POTANT\n salrlanmasr

Baghklan yer almaktadtr.

l. POTANT nedir ve ne igin kullanrlrr?
POTANT tablet alrzdan ahntr. ilactntzrn bir kutusu iginde her biri 500 mg levofloksasin
igeren 7 veya 14 adet film kaph tablet bulunur. Film tabletler agtk somon renkli, oblong

Eeklindedir. Doz ayarlamasrm kolaylaqtrrmak igin tablet gentiklidir.
POTANT bakterilere karqr etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adt verilen antibiyotik
grubuna dahildir. Bakterilerin biiyiimesini, golalmasrm engeller ve bakterilerin yok olmastnt

sallar.
POTANT etkin maddesi olan levofloksasine kargr duyarh olan bakterilerin neden oldulu
enfeksiyonlann tedavisinde kullamlrr.
Doktorunuz POTANT'r sizde agalrdaki durumlardan biri bulundulu igin reqete etmig olabilir:
o Bakterilerin neden oldulu yiiz kemiklerinin igindeki hava bogluklannrn akut iltihabr

(siniiz it)
r Kronik bron$ iltihabrnrn akut alevlenmesi
o Toplumdan edinilmig zatiirre (pndmoni)

. idrar yollan ve bdbrekte geligen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu bdbrek ve

idrar yolu enfeksiyonlan
o Prostat iltihabr
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. Deri ve )umuiak doku enfeksiyonlan: Abse (irin kesesi), seliilit, fironkiil, impetigo
(derinin bulagrcr, yiizeysel, mikobik enfeksiyonu), piyoderma (irinli deri enfeksiyonu),
yara enfeksiyonlannrn neden oldulu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonlan.

o Havaya kanlmr$ $arbon mikrobuna maruz kalma.

2. POTANT'r kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

POTANT'r agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
E[er,
r Levofloksasine veya bu ilagtaki bilegenlerden herhangi birine karsr veya florokinolonlar

grubu antibiyotiklerden (moksifloksasin, siprofloksasin, ofloksasin) bir bagkasrna karsr
alerjiniz vars4

o Alerji belirtileri: Kaqrntr, yutkunma veya nefes alma problemleri, dudak, yiiz, bolaz veya
dilde gipme

. Sara (epilepsi) hastahlrnrz varsa,

. Florokinolon grubu antibiyotik kullanrma balh tendon rahatsrzhlr yagadrysamz,

. Hamileyseniz,

. Bebekemziriyorsanlz,
o Qocuklarda, biiyi.imesi devam eden ergenlerde
POTANT'r kullanmayrmz.

Geligmekte olan krkrrdak dokusuna zarar verme nedeniyle gocuklard4 biiyiimesi devam eden
ergenlerde, hamilelik srrasrnda ve emziren kadrnlarda kullanllmamahdrr.

POTANT'I aqalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eger,
o 65 ve daha biiyiik yagtaysanrz,
o Qok afrr bir akci[er enfeksiyonu veya ciddi bir hastane enfeksiyonu gegiriyorsamz, (bagka

bir antibiyotik kullamlmasr daha uygun olabilir)
o Merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsrzhlrnrz varsa ve buna balh istemsiz

kasrlma ndbetleri yagadrysanrz,
o Uzun siireli antibiyotik kullammrna balh kanh, sulu ishalle seFeden barsak iltihabr oldulu

durumlarda: POTANT film kaph tablet tedavisi srrasrnda veya sonrasrnda giddetli, inatgr
ve/veya kanh ishal giiriiliirse POTANT tedavisi hemen sonlandrnlmah ve gecikmeden
uygun destekleyici ve/veya spesifik tedaviye baglanrlmahdrr. Derhal doktorunuza haber
veriniz. Doktorunuzun sizin igin uygun tedaviyi belirleyecektir.

o Kas kiriqlerinde (tendon) bir iltihaplanmayr ya da yrrtrlmayr diigtndiirecek a!n, krzankhk,
hareket krsrthhgr ortaya grkarsa ve yaghlarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda tendon
yrrtrlma riski artar. Doktorunuz bu durumu yakrndan takip etmek isteyebilir.

o B6brek yetmezliliniz varsa: Doktorunuz size <izel doz ayarlamasr yapacaktrr.
o POTANT kullanan hastalarda nadiren de olsa rqrla karqr duyarhhk geligtili bildirilmigtir.
o POTANT kullanrmr srrasrnda ve tedavi bittikten sonra 48 saat siireyle kuwetli giineg

rgr[rna grkmayrnrz veya solarSm gibi yapay ultraviyole rgrnlanna maruz kalmayrnrz.
o Siiperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayrf diisen biinyede ikinci bir enfeksiyonun

baglamasr): Diler antibiyotiklerde oldulu gibi uzun siireli kullanrm sonucu, direngli
olmayan organizmalann aqrn go[almasrna sebep olabilir. Doktorunuz bunu 6nlemek amacr
ile sizi yakrndan takip etmek isteyebilir. Eler stperenfeksiyon olugursa uygun tedavi
ydntemlerini uygulayacaktrr.

QT arahlrnda uzama sizde mevcutsa (kalpte ciddi aritmilere ve ani Oliimlere yol agabilen bir
durum): Qok seyrek olarak levofloksasin dahil florokinolon verilen hastalarda QT arahlrnda
uzama bildirilmiqtir. Agalrdaki risk gnrplannda dikkatli olunmahdrr:



- ileri yaqtaysaruz (65 yaS i.istii) veya kadrnsamz.
- Diizeltilmemiq elektrolit dengesizlili (iim. kandaki potasyum ve magnez),um diizeyinin

diiqiik olmasr)
- Konjenital QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani dliimlere yol agabilen bir durum)
- Kalp hastahgrmz (kalp yetmezligi, kalp krizi 6yki.isii, kalp atrnHrun yavaqlamasr)
- QT arahflrm uzattrlr bilinen ilaglann birlikte kullarulmasr (6m. Srmf IA ve III ritim

diizenleyici ilaglar, bazr depresyon ilaglan, makrolid grubu antibiyotikler)
. Sizde glikoz-6-fosfat dehidrogenaz adr verilen bir enzimin dogugtan eksiklili vars4
. Hipoglisemi (kan seker di.izeyinde ",alma): Sizde geker hastahgr (diyabet) mevcutsa ve

bunun igin insiilin veya a[rzdan ahnan ilaglan kullamyorsamz, kan gekeriniz diigebilir veya
buna balh koma ortaya grkabilir (doktorunuz sizden kan gekerinizi di.izenli olarak kontrol
etmenizi isteyebilir.)

r Periferik ndropati (sinirlerde herhangi bir nedenle gdriilen bozukluklar- dulu kaybr) sizde

mevcutsa
o Myasthenia Gravis'in (Bir tiiLr kas giigsiizliilii hastahgr) qiddetlenmesi:

Florokinolonlar kas-sinir iletimini engelleyen bir akriviteye sahiptirler ve myasthenia
gravisli hastalarda kas giigsiizliiliinii qiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan
myasthenia gravisli hastalarda, solunum cihazr desteli gerektiren solunum yetmezligi ve

olumii kapsayan pazarlama sonrasr ciddi yan etkiler florokinolonla iligkilendirilmigtir.
Oykiisiinde myasthenia gravis bulunan hastalarda florokinolon kullammrndan
kagrmlmahdrr.

r Afln duyarhhk reaksiyonlan: ilk dozu takiben nadiren iildiiriicii potansiyeli olan ciddi aqrn

duyarlhk reaksiyonlan (alerji sonucu yiiz ve bogazda qiqme) giiriilebilir. Tedaviyi kesmeli
ve acil <inlem ahnmast igin doktorunuza baglurmaltstruz.

o Deride igi su dolu kabarcrklarla seyreden allr hastahklar: POTANT, Stevens-Johnson

sendromu (ciltte ve 96z qevresinde kan oturmast, giglik ve krzankhkla seyreden iltihap) ve

toksik epidermal nekroliz (deride igi srvr dolu kabarcrklarla seyreden ciddi bir hastaltk)
gibi a[rr deri reaksiyonlanna yol agabilir. Bu durumda tedaviye devam etmeden dnce

hemen doktorunuza bagvurunuz.
o Qok nadir olarak tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar diigtincelerine kaptlma ve

tehlikeli davranrqlar gdriilebilir. Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandrrabilir ve sizin
igin uygun tedavi ydntemini belirler.

o Psikolojik rahatsrzhlrmz veya psikiyatrik hastahk dykiiniiz varsa POTANT'r dikkatli
kullanrnrz.

. Tedaviniz srrasrnda igtahsrzhk, sanhk, koyu renkte idrar, kagtntt veya karrnda hassasiyet

meydana gelirse derhal doktorunuza bagvurunuz. Doktorunuz tedaviyi sonlandrrabilir ve

sizin igin uygun tedaviyi belirleyecektir.
o Daha 6nce n6bet (havale) gegirdiyseniz
. Kortikosteroid iqeren ilaqlan kullanryor iseniz

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin iqin gegerliyse liitfen
doktorunuza damqrmz.

POTANT'In yiyecek ve igecek ile kullan mast
POTANT'rn emilimi grdalardan etkilenmez, doktorunuzun dnerdifi miktarda tableti
yemeklerden dnce veya sonra alabilirsiniz.
Eper magnezyum veya aliiminyum demir veya ginko igeren ilaglar, mide asidini ndtralize
eden antasid adr verilen ilaglar veya mide iilseri ya da reflfl hastahgr igin sukralfat
kullanmamz gerekiyorsa, bu iirtinler POTANT'rn emilimini etkiyebilece[inden, POTANT'I
bu ilaglann uygulamastndan en az iki saat dnce veya sonra altntz.
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Hamilelik
ilact kullanmadan 6nce dohorunuza veya eczaantza danrsmtz.
Levofloksasinin hamile kadrnlarda kullammrna iliqkin yeterli veri mevcut delildir.
insanlara ydnelik potansiyel risk bilinmemektedir. insanlarla ilgili verilerin yeterli olmamasr
ve florokinolonlarla yaprlan deneysel gahgmalarda biiyiiyen organizmalarda alrrhk tagryan

krkrdala zarar verne riskinin gdsterilmesi nedeniyle, POTANT gebelik ddneminde
kullamlmamahdrr.
Tedoviniz srasmda hamile oldu(unuzu fork ederseniz hemen dohorunuza veya eczacmza
daruStruz.

Emzirme
ilaq kullanmadan dnce dohorunuzo veya eczactnrza danrStruz.

Levofloksasinin insan ya da hayvan siitii ile atrldrfrna iligkin yetersi/srmrh bilgi mevcuttur.

Levofloksasininin siit ile attlmasrna yiinelik fizikokimyasal ve eldeki
farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle emzirilen gocuk agrsrndan bir risk oldulu gdz

ardr edilemez. Florokinolonlarla yaprlan deneysel gahgmalarda biiyiiyen organizmalarda
alrrhk taqryan krkrrdapa zarar verne riskinin gdsterilmesi nedeniyle, POTANT emzirme

d6neminde kullanrlmamahdrr.

Arag ve makine kullanrmr
POTANT kullammr, hastamn konsantre olma ve tepki verme yetenelini bozabilecek

sersemlik/bag diinmesi, gdrme bozukluklan, uyuklama gibi baz istenmeyen yan etkilere yol
agabilir. Arag ve makine kullanrmr gibi ozel dikkat isteyen durumlarda, bu yeteneklerdeki

azalma bir risk tegkil edebilir.

POTANT kullanrrken bu gibi yan etkiler ya$arsaruz, arag ve makine kullanmaytntz.

POTANT'm igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda Snemli bilgiler
POTANT'rn igerifiinde bulunan ve renklendirici olarak kullanrlan yardtmcr maddeler, duyarh
kiqilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu trbbi iiriin her <doz)unda I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda

sodluma baph herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diler ilaglar ile birlikte kullanrmt
. Magnezrrm veya altiminlum veya demir veya ginko igeren ilaglar (iimefin antasidler):

POTANT'rn emilimini azaltrr, 2 saat 6nce veya sonra altnmaltdrr.
o Kortikosteroid kullanryorsantz,
o Mide 0lseri veya reflii hastahfrnda kullamlan bir ilag olan sukalfat: iki ilag birlikte

uygulanacaksa, sukalfatrn PoTANT film kaph tablet ahnmasrndan en az iki saat sonra

uygulanmasr Snerilir.
. Bronglan genigleterek nefes almayr kolaylaqtrran bir ilag olan teofilin: POTANT ile birlikte

kullamldrlrnda, beyinde kasrlma ndbeti eqi!i diiger.
o Teofilin, fenbufen veya benzeri steroid olmayan antiinflamatuvar

birlikte kullanrldrfrnda, beyinde kasrlma n6beti eqi!i diiger)
o Gut hastahgrnda kullamlan probenesid veya mide iilserinde

POTANT'ln viicuttan attltmt azalrr.

ilaglar (POTANT ile

kullanrlan simetidin:

o Siklosporin-organ transplantasyonu tedavisinde kullanrlrr. Levofloksasin ile birlikte
kullanrlmasr durumunda siklosporin yan etkilerinde artrq olabilir.

r Kanrn prhtrlagmasrnr 6nlemek igin kullamlan K vitamini antagonistleri (6megin; varfarin).
(Etkisi artabilir, kanama riski olugabilir). Doktorunuz sizden kan plhtrla$ma testleri
isteyebilir.



Kalpte QT arahgrnr uzattrgr bilinen ilaglar (kalpte ciddi ritim bozukluguna yol agabilir)
o Srmf Ia antiaritmikler (kinidin) ve srnrf III antiaritrnikler (amiodaron)

o Bazr depresyon ilaglan (trisiklik antidepresanlar) (iim. amitriptilin, imiprain)
o Makolidler (bir antibiyotik grubu) (eritromisin, azitromisin, klaritromisin)

o Antipsikotikler (bazr ruh hastahklannrn tedavisinde kullatulr)

Diper ilaglar : Digoksin, glibenklamid ve ranitidinin POTANT'rn etkisini deligtirmesi

beklenmez.

EPer reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullaruyorsaruz veya son zamanlarda
kullandmtz ise liitfen dohorunuza veya eczaaruza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. POTANT nas kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkh[r igin talimatlar:
Doktorunuz, ilacrmzr nasrl ve hangi dozda kullanmamz gerektigini size sdyleyecektir.
POTANT erigkinlerde kullanrlrr.
POTANT film kaph tablet gtinde bir veya iki kez uygulantr. Dozaj enfeksiyonun tipine ve
qiddetine ve aynca enfeksiyon etkeni olan bakterinin duyarhh!rna balhdrr.

POTANT'rn agafrda belirtilen dozlarda uygulanmasl Snerilir:

Tedavinin siiresi hastahlrruztn seyrine ba!fidrr (lukandaki tabloya bakrnrz). Genel olarak

biittin antibiyotik tedavilerinde oldulu gibi, POTANT kullantmr hastamn ategi diigtiikten ve

enfeksiyon sona erdiline dair kamt saplandrktan sonra en az 48-72 saat daha stirdiiLriilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:
POTANT film kaph tablet a[lzdan ahmr. Film tableti ezmeden, yeterli miktarda srvryla

),utunuz. Dozaja uymak igin gentik gizgisinden bitlebilirsiniz. Tabletleri yemeklerle beraber

veya yemek arasrnda alabi lirsiniz.
Emiliminde azalma olabilecelinden, POTANT'r demir tuzlan, antasidler veya sukralfat
uygulamasrndan en az iki saat dnce veya sonra altntz.

Kullanlm yeri
Giinliik Dozaj
(enfeksiyonun siddetine g6re)

Tedavi Siiresi

Akut siniizit (yiiz kemiklerinin
iqindeki hava bogluklanmn iltihabr)

Giinde tek doz 500 mg l0-14 giin

Kronik bronqitin (brong
iltihaplanmasr) akut alevlenmesi

Giinde tek doz 250-500 mg 7-10 giin

Toplumdan edinilmig pndmoni
(zaturre)

Giinde tek doz veya 2 kez 500 mg 7-14 giin

Piyelonefrit (idrar yollan ve bdbrekte
gelisen iltihap) dahil, komplikasyonlu
iiriner sistem enfeksiyonlan

Giinde tek doz 250 mg 7-10 giin

Deri ve lumugak doku enfeksiyonlan
Giinde tek doz 250 mg veya tek doz
veya iki kez 500 mg

7-14 giin

Kronik bakreriyel prostatit (prostat

iltihab0
Giinde tek doz 500 mg 28 giin

Havaya karrgmrg qarbon mikobuna
maruz kalma

Giinde tek doz 500 mg 8 hafta



Deligik yag gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:
POTANT gocuklarda ve biiyiimesi devam eden ergenlerde kullamlmaz.

Yaphlaida kullanrmr:
Yaghlard4 b6brek fonksiyonlannda bozukluk yoksa POTANT'rn dozunda ayarlama
yaprlmasr gerekmez.

Ozel kullanrm durumlan:
Bdbrek yetmezlili:
B6brek fonksiyonlannzda bozukluk varsa, doktorunuz POTANT dozunu a""ltacak ve sizi
daha yakrndan izleyecektir.
Kreatinin klirensi <50 ml/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun qiddetine giire)
doktorunuz tarafindan belirlenecektir.

Karaciper yetmezli$:
v Karaciler fonksiyon bozuklulund4 POTANT dozunda ayarlama yaprlmasr gerekmez.

Doktorunuz POTANT ile tedavinizin ne kadar siAecelini size bildirecektil. [sklsrunrrza
damgmadan tedavinizi kesmeyiniz.

E{er POTANT'n etkisinin eok giielil veya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var ise
dohorunuz veya eczacmrz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla POTANT kullandrysenz:
POTANT'dan kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmtssaruz bir dolaor veya eczaa ile
konuSunuz.
Agrn doz belirtileri; zihin kangrkh[r, sersemlik ve kaslarda istemsiz kasrlma ndbetleri gibi
merkezi sinir sistemiyle ilgili belirtiler, EKG'de QT arahlrnrn uzamasr ve bulantrdrr.

POTANT'I kullanmayr unutursanz:
Bir dozu atlarsamz, hatrrlar hatrrlam.v unu$uEunuz dozu ahnz.
Unutulan dozlarr dengelemek igin gift doz almaytnu.

POTANT ile tedavi sonlandrnldrlrnda oluqabilecek etkiler:
Doktorunuza danrgmadan POTANT tedavinizi sonlandrrmayrnrz, hastahlrnrzrn belirtileri
yeniden ortaya grkabilir ve bakterilere kargr direng geligebilir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Ti.im ilaglar gibi POTANT'In igeriginde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Aqaprdakilerden biri olursa, POTANT'r kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil b6liimiine baqvurunuz:

Seyrek (10.000 hastanrn birinden az g6riilebilir):
o Deride yaygrn kagrntr ve d6ktintiilerle beraber, dudakta, ytizde, bogazda ve dilde gigme,

nefes alma ve yutma giigliigii (aqrn duyarhhk-anafilaksi)
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Bilinmiyor:

o Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme (ciltte ve gdz gevresinde kan oturmasr,
giqlik ve krzarrkhkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride iqi srvr dolu
kabacrklarla seyreden ciddi bir hastahk)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
Eper bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin POTANT'a karsr ciddi alerjiniz var demektir. Acil
trbbi m0dahaleye veya hastaneye yatrnlmanrza gerek olabilir.

AgalIdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakrn hastanenin acil b6liimiine bagvurunuz:

Seyrek (1.000 hastanrn birinden az; fakat 10.000 hastamn birinden fazla gdriilebilir):
o Tendonlanntzda (kas kirigleri) agn ve iltihaplanma. Asil tendonu en slk etkilenen

tendondur ve bazr durumlarda tendon kopabilir.
\- . Kaslarda istemsiz kasrlma ndbetleri (konvi.ilsiyonlar).

. Bilinmiyor: igtah kaybr, gdziin beyaz krsmrnrn ve derinin san renk almasr, idrar renginin
koyulagmasr, ka5rntr, kann bdlgesinde hassasiyet. Bunlar bazen ciliimciil olabilen karaciler
problemlerinin belirtileri olabilir.

o Myastenia gravis (bir tiir kas gtigsiizliigii hastahgr) giddetlenmesi
o Kalp ritminde bozulma" garprntr
. Ateg, kanncalanma, agn ya da ulugukluk. Bunlar ndropatinin belirtileri olabilir.
o $iddetli, inatgr, kanh ishal ile birlikte kramp tarzrnda giddetli kann alnsr ve ytiksek ateq.

Bunlar ciddi balrrsak problemi belirtileri olabilir.

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

AEafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:

\- Yaygrn ( 10 hastanrn f inde etkiler gdzlenebilir.) :

o Bulantr, kusma, diyare
o Bazr karaciEer enzimlerinin kandaki seviyesinde ytikselme,

. Ba$ agnsl, sersemlik

o Uykusuzluk

Yaygrn olmayan ( 100 hastamn I 'inde etkiler gdzlenebilir.) :

. Mantar enfeksiyonlan, diler mikoplarda direng geligmesi

. Ka$lntl ve deri ddkiinttisii, kurdeqen
o Kann alnsr, hazrmsrzhk, igtahsrzhk
o Ba$ diinmesi (vertigo)
o Kaygr, zihin kanqrkhlr
. Uykululuk, titreme, tat duy.rsunda bozukluk
o Nefes darhlr (dispne)
. Eklem ya da kas alnlan
o Kan testleri, karaci[er ya da bdbrek problemleri nedeniyle beklenmedik sonuqlar

gdsterebilir (biliri.ibin, kreatinin artrqr) Beyaz kan hiicresi sayrsrnda dtiqme (ldkopeni)
o Halsizlik



Seyrek (1000 hastamn I'inde etkiler g6zlenebilir.) :

o Kan $ekerinin diigmesi. Bu durum diyabet hastalan igin dnemlidir ve komaya neden
olabilir.

. Gdrsel ve igitsel varsanrlann (haliisinasyon) da eqlik' edebildili ruhsal bozukluk,
huzursuzluk, depresyon,

. Anormal riiyalar, kabuslar
o Bulamk gtiriig dahil gdrme bozukluklan
o Kulak grnlamasr
. Kas giigsiizliilii. Bu myastenia gravis (sinir sistemiyle ilgili nadir bir hastahk) hastalan igin

Snemli bir durumdur.
o Dii$iik kan basrncr
o Kalbin luzh atmast,
o Kan trombosit sayrsrmn diiqmesinden dolayr kolayca kanama ve morarna
o Beyaz kan hiicresi sayrsrnda diiqiig (ndtropeni)

\- . Ateg
o B6brek qahgma geklinde deligiklik ve interstisyel nefrit olarak adlandrnlan alerjik biibrek

reaksiyonlanndan kaynaklanan btibrek yetmezligi

Qok seyrek (10000 hastanrn l'inde etkiler gdri.ilebilir.) :

. Porfiri hastalannda ataklar (nadir gdrtilen metabolik bir hastahk)

Bilinmiyor:
o Kan iekerinin diigmesine balh koma.

. intihar dii$tinceleri ve intihar giriqimi de dahil, kendine zarar verici dawamglar,

o Tat duyusu kaybr

o Koku dulusu kaybr dahil koku alma bozukluklan
o iiitme yetenelinde bozulma

. Cildin giine$e ve ultraviyole rgrla hassasiyetinin artmasr (rgrla duyarhhk)

\- o Bi.ittin kan hiicrelerinin (pansitopeni) veya krrmrzr kan hiicresi sayrsrnda diigiig (anemi).
Krrmrzr kan hiicrelerinin hasan ve her tiirlii kan hiicresi sayrsrndaki diigiigten dolayr cilt
soluk ve san olabilir. Ate$, bogaz agnsr ve genel bir hastahk hissi ortaya grkabilir.

o ASrn immun cevaplar olugabilir (agrn duyarlhk).
o Hareket ve yiiriime problemleri (diskinezi, ekstrapiramidal bozukluk)
. Alerjik kaynakh zatiirre
o Alerjik reaksiyondan kaynaklanan kan damarlannda iltihaplanma

Bunlar POTANT'rn hafif yan etkileridir.

E{er bu kullanma talimannda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsantz
dohorunuzu veya eczocmzt bilgilendiriniz.

5. POTANT'm saklanmasr
POTANT't gocuklarm gdremeyece{i, erisemeyeceli yerlerde ve ambalajmda saHaymrz.
25"C'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve ambalajrnda saklanmahdrr.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra POTANT't kullanmaymrz.



E[er iiriinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark edersentz POTANT'r kullanmayrmz.

Ruhsat sahibi : Sanovel ilag San. ve Tic. A.$.
34460 istinye - istanbul

Uretim yeri .' Sanovel Ilag San. ve Tic. A.$.
34580 Silivri - istanbul

Bu kullanma talimdfi ... ... ... ... ... ..... tarihinde onaylanmrytr.
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