
KULLANMA TALiMATI

KARDOZiN 2 mg Tablet

Afzdan ahnrr.

c Etkin madde: Her tablet 2.425 mg doksazosin mesilat (2 mg doksazosine e$deEer)

igerir

o Yardtmct maddeler: Mikrokristalize seltiloz, laktoz monohidrat, sodyum nigasta

glikolat, sodlum lauril si.ilfat, magnezyum stearat

Bu Kullanma Talimatlnda:

I. KARDOZIN nedir ve ne igin kullon tr?

2. KARDOZIN'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. KARDOZIN nas kullan t?
4. Olat yan etkiler nelerdir?

5. KARDOZiN'1I saklanmast

Baghklarr yer almaktadrr.

1. KARDOZiN nedir ve ne igin kullanrhr?

KARDOZiN, 20 tablet igeren blister ambalajlarda bulunur.

KARDOZIN alfa-blokerler adr verilen bir grup tansiyon ilacrndan biridir. Yiiksek kan

basrncrnr veya erkeklerde prostat bezinin biiyiimesinin neden oldulu belirtileri tedavi etmek

igin kullamlrr.

KARDOZIN kan damarlann genigletip kanrn damarlardan daha kolay gegmesini sallayarak,

ytiksek kan basrncrnrn (hipertansiyon) tedavi edilmesi igin kullamlabilir. Bu, kan basrncrnrn

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmt saHaymrz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

Eper ilave sorulanntz olursa, l tfen doktorunuza veya eczacmtza daruStruz.

o Bu ilaQ ki$isel olarak sizin iqin reqete edilmigtir, baskalanna vermeyiniz.

o Bu ilacm kullarumt srasmda, doktora veya hastaneye gittiEinizde dohorunuza bu ilacr

ku I I and rgrrun s 1yleyin iz.

c Bu lalimatta yaz anlara a)lnen qrunuz. ilaE hakktnda size dnerilen dozun drytnda y ksek

veya diisiik doz kullanmaytruz



diigmesine yardtmcr olur. Kan basmcmr diigiiren tek ilag ile yeterli derecede kontrol altrna

ahnamayan hastalarda KARDOZiN. diler tansiyon ilaglan ile birlikte kullanrlabilir.

Prostat bezinde biiyiime olan hastalarda KARDOZIN, idrara grkma zorlufiu ve/veya srk idrara

qrkma tedavisi igin kullamlrr. Bu durum prostat bezi btiytimiiq hastalarda yaygrndrr.

KARDOZiN, mesane grkrgr ve prostat bezi etrafindaki kasr rahatlatarak kolay idrara grkrg

saglar.

2. KARDOZiN'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

KARDOZiN'i aga!,rdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eler;

o Gegmi$te I(ARDOZIN'e, etkin madde doksazosine, diler kinazolin tiirlerine (prazosin

\, veya terazosin gibi) veya yardrmcr maddeler bdltimiinde listelenmig bilegenlerden

herhangi birine kargr alerjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kagrnma, ciltte

krzarma veya nefes alma zorlufu olabilir.

o Emziriyorsaruz.

. l6 ya$rndan kiigiikseniz.

o Btiyiimiiq prostatmrz ve diigiik tansiyonunuz varsa.

o Otururken veya uzamrken ayala kalkrnca bagrn dtindiilii veya sersemlemig hissedilen

bir diigtik tansiyon tiirii olan "ortostatik hipotansiyon" gegmiginiz varsa.

o Biiyiimiii prostat ile birlikte idrar yolunuzda trkanma, uzun siiredir var olan idrar yolu

enfeksiyonu veya mesane ta$lnlz varsa.

o B6brek sorunlan ile birlikte veya herhangi bir sorun olmaksrzrn idrar kagrnyor

\, (srkrgma hissi duymadan) veya idrar grkaramryor ([anuri] viicudunuz idrar iiretmiyor)

iseniz.

KARDOZiN'i agafrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eger;

o Gebeyseniz veya gebe kalmaya gahgryorsanrz

o KaraciEer hastahlrruz varsa

o Aynr zamanda bagka ilaglar kullanryorsanrz

. Kalp hastaltltntz varsa

. Ozellikle tedavinin baglangrcrnda bag d6nmesi ve halsizlik veya nadiren baygrnhk

(senkop) ile kendini gdsteren pozisyonel hipotansiyon geligirse. Pozisyonel

hipotansiyondan ileri gelebilecek belirtilerin nasrl dnlenebilece[i ve bunlar gdrtildiilii



takdirde ne gibi tedbirler alacapr hakkrnda doktorunuz bilgi verecektir. Doksazosin

tedavisinin baqlangrg ddneminde, ba5 d6nmesi veya halsizlik gdriildUlii takdirde

yaralanma ile sonuglanabilecek durumlardan kagrnabilmek igin doktorunuz sizi

uyaracaktrr.

Katarakt (gdz mercepinin bulamkla$masr) nedeniyle gdz ameliyatrna girecekseniz, liitfen gdz

doktorunuzu ameliyaftan 6nce KARDOZN'i dnceden kullandrfirmz veya kullanmakta

oldulunuz konusunda bilgilendiriniz. Qiinkii KARDOZIN ameliyat srrasrnda, doktorunuzun

<inceden hazrrhkh olmasr halinde ytinetilebilecefii komplikasyonlara neden olabilir.

KARDOZIN almaya baSladrgmz ilk ddnemlerde, uzamrken veya otururken ayala

kalktrlrmzda diiqiik kan basrncr sebebiyle bayrlma hissi veya bag ddnmesi hissedebilirsiniz.

Baylacak gibi hissediyorsutz veya bagrmz ddniiyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar

oturmah veya uzanmah ve diiqmenize veya kendinizi yaralamanrza yol agabilecek durumlan

6nlemelisiniz. Bu etkilerin ortaya grkma ihtimalini azaltmak igin doktorunuz tedavi

baqlangrcrnda kan basmcrmzr diizenli olarak 6lgmek isteyebilir.

Bu uyanlar, gegmiqteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza damgrruz.

KARDOZiN'in yiyecek ve iqecek ile kullanrlmasr

KARDOZiN grda ile birlikte veya grda almadan kullarulabilir.

Hamilelik

ilacr kullanmadan tince dohorunuzo veyo eczacmrza daruSmrz.

Gebelik srrasrnda KARDOZiN kullanmanrn giivenli olup olmadrlr belirlenmemigtir.

Gebeyseniz veya gebe kalmaya gahgryorsanrz doktorunuzla konugunuz, doktorunuz

KARDOZiN'in sizin igin uygun olup olmadrlrna karar verecektir.

Tedaviniz strastndq hqmile oldulunuzu.fark ederseniz hemen dohorunuza dantqmrz.

Emzirme

ilacr kullanmadan 6nce dohorunuza veya eczaunrza damsmrz.

Emziriyorsanrz KARDOZiN kullanmayrnrz.

Araq ve makine kullanlml

Arag veya makine kullanryorsamz dikkatli olunuz. Aldrlrmz tabletler giivenli bigimde arag

veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, dzellikle de tabletleri almaya ilk

bagladrlrnrzda halsizlik veya bag ddnmesi hissetmenize yol agabilir. ilag sizi etkilerse arag

veya makine kullanmayrnrz ve hemen doktorunuza bagvurunuz.

3



KARDOZiN'in igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler

Bu trbbi iiriin laktoz igerir. Eler daha dnceden doktorunuz tarafrndan bazr gekerlere kargr

tolerans diiqiikliiliiniiz oldugu sdylenmiqse bu trbbi iiriini.i almadan 6nce doktorunuzla temasa

geginiz.

Bu trbbi i.iriin her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda

sodyuma ba[h herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Difier ilaglar ile birlikte kullanrmr

KARDOZIN ile etkilegim gdsterebilecek bazr ilaglar sunlardrr:

Yiiksek kan basrncr veya prostat biiytiLrnesi tedavisi igin alfa-bloker tedavi alan bazr

hastalar, hrzla oturrna veya ayala kalkma sonucu diigen kan basrncrndan

kaynaklanabilecek baq d<inmesi veya sersemlik hissedebilirler. Bazr hastalar, alfa-

blokerlerle birlikte iktidarsrzhk (erektil disfonksiyon) ilaglan alrrken bu belirtileri

yagamrglardrr. Bu belirtilerin olugma olasrhlrnr azaltmak igin iktidarsrzhk ilaglanna

baSlamadan dnce alfa-blokerinizin diizenli gtinliik dozunu ahyor olmahsrnrz.

Erkeklerde iktidarsrzhk tedavisinde kullanrlan fosfodiesteraz-5-inhibitorleri (PDE-5)

(6me[in; sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve doksazosinin birlikte kullanrmrnda her iki

ilacrn da damar genigletici etkisi oldulundan ve bazr hastalarda semptomatik diigiik

tansiyona sebep olabildilinden doktorunuz dikkatli olacaktrr.

Yiiksek kan basrncmrzrn tedavisi igin bagka tansiyon ilaglan ahyorsanrz KARDOZIN kan

basrncrnrzr daha da diigiirebilir.

Efrer reqeteli ya da reqetesiz herhongi bir ilacr su ando kullanryorsanrz veya son zamanlarda

kullandmrz ise liltfen doktorunuza veya eczqcmrzq bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. KARDOZiN nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve doz/uygulama srkhlr igin talimatlar :

- KARDOZiN'i ilk defa ahyorsanrz normal doz giinde 1 mg'drr. Doktorunuz bu dozu

birkag hafta sonra giinde 2 mg veya 4 mg'a ytikseltebilir. Bazr durumlarda doz, prostat

biiyiimesi igin tedavi gdrtiyorsanrz giinde maksimum 8 mg'a veya yiiksek kan basrncr igin

tedavi gdriiyorsanrz maksimum l6 mg'a yiikseltilebilir.

- Tabletlerinizi doktorunuzun sdyledi[i bigimde ahnrz.

- Emin delilseniz, doktorunuza veya eczacrnrza danrgrruz

Uygulama yolu ve metodu:

Alrzdan ahmr.
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KARDOZIN sabah veya akgam ahnabilir.

Tabletlerinizi her giin aynr saatte suyla birlikte almamz en iyisidir.

De[i9ik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

KARDOZIN'in gocuklardaki etkililili ve giivenlilili gdsterilmemigtir.

Yaglllarda kullanrmr:

Normal yetigkin dozu tavsiye edilir.

6zel kullanrm durumlan:

Biibrek yetmezlifi:

Bdbrek yetmezliliniz varsa viicuttaki ilag miktan defigmedili igin ve ilacrmzrn mevcut

b<ibrek hasarrm ktitiileqtirdifiine iligkin hig bir kamt bulunmadrlr igin, doktorunuz ahgrlmrg

\- dozlar kullanabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.

Karacifer yetmezlifi :

Karacilerde tamamen yrkrlan biitiin ilaglarda oldulu gibi, KARDOZiN karaciler fonksiyonu

bozuklulu kamtr varsa size dikkatle uygulanmahdrr.

E$er KARDOZLN'in etkisinin qok giiAlii veya zaytf oldupuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczactnE ile konuSunuz-

Kullanmanz gerekenden daha fazla KARDOZiN kullandrysanz:

Bir defada gok fazla tablet almak kendinizi kdtii hissetmenize yol agabilir. Birgok tablet

almak tehlikeli olabilir. Hemen doktorunuzla konugunuz veya en yakrn hastanenin acil

servisine bagrurunuz.

KARDOZLN'den kullanmantz gerekenden fazlasmr kullanmrysantz, bir doktor reya eczacr ile

\- konuSunuz.

KARDOZiN'i kullanmayr unutursanz:

Endigelenmeyiniz. Tabletinizi almayr unutursanrz, o dozu tamamen atlaylnlz. Sonra da dnceki

bigimde almaya devam ediniz.

Unutulan dozlan dengelemek iEin qift doz almaymrz.

KARDOZiN ile tedavi sonlandrrrldrgnda olugabilecek etkiler:

Tabletlerinizi devamh almanrz <inemlidir. Kan basrncrruzr kontrol altrna almartza yardrmcr

olurlar. Once doktorunuza damgmadan dozu defiqtirmeyiniz veya tabletleri almayr

brrakmayrnrz.
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4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, KARDOZiN'in igerilinde bulunan maddelere duyarh kiqilerde yan etkiler

olabilir.

Aqalrdakilerden birinin olugmasr halinde KARDOZiN almayr BIRAKINIZ ve derhat bir

ambulans gafrnnrz:

o Kalp krizi

. Kollarda, bacaklarda giigsiizliik veya konugma sorunlan, bunlar felg semptomu olabilir

. ilaca alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmiq olabilecek yiizde, dilde veya bolazda

qiqme

KARDOZiN aldrktan sonra aqalrdaki belirtilerden herhangi birini yagarsamz, bunu hemen

doktorunuza bildiriniz:

\. o GdEiis aFrsr

. Nefes darh[r, nefes almada giigliik

o Hrzh, yavag veya diizensiz kalp atrmr

o Kalp atrmrru hissetme (garprnh)

o Baytlma

r Deri veya gdzlerde sararma (sanhk)

o Morarma veya kolay kanamayla sonuglanabilecek beyaz kan hticrelerinde veya kan

pulculunda (trombositlerde) diiqiiq

KARDOZiN ile tedavi g6,ren hastalarda agalrdaki olaylar bildirilmigtir. Bu yan etkilerden

herhangi biri ciddilegirse veya bu kullanma talimatrnda yer almayan bir yan etki yagarsanlz,

\- liitfen bunu doktorunuza bildiriniz.

Di[er yan etkiler aqalrdaki kategorilerde gOsterildigi gekilde srmflandrnlmr$trr:

Qok yaygrn: l0 hastanrn en az birinde gdriilebilir.

Yaygrn: 10 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla g6riilebilir.

Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastanrn birinden fazla giiriilebilir.

Seyrek: 1.000 hastamn birinden az gdriilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastanrn birinden az gdriilebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygrn:

o BaS ddnmesi

r Qerrenin ddndiigii hissi (vertigo)
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. Ba$ aEnsl

. Dii$iik kan bastnct

o Oturur ya da yatar pozisyondan ayaga kalkarken gdriilen kan basrncr diiqtikliifii

o Qarpmtr

. Kalp atlmlnln htzlanmasr

. Ayaklann, ayak bileklerinin veya parmaklann gigmesi

o Bron$it

. Oksiiriik

. Solunum yollan (burun, bo[az, akcifer) enfeksiyonu

. Grip sonucu olugmug burun t*amkh[r, hapgrrma velveya burunda akrntr

o Nefes darhEr, nefes almada giigliik

\, o Mide/kann aEnsr

o Kendini iyi hissetmeme

. idrar yollan enfeksiyonu

. idrar kagrrma (idrara grkrqr kontrol edememe)

' Uyuklama

. Genel halsizlik

. Hazrmsrzhk

o Mide yanmasr

o AErz kuruluEu

. Ka$tntt

. Srrt aEnsl

o Kaslarda aEn

. Grip benzeri belirtiler

o Kuwetsizlik. gtigten diigme

. Kol ve bacaklarda gdriilen Sdem

Yaygrn olmayan:

o Alerjik ilag reaksiyonu

. Kabrzhk

c Gaz

o Mide ve baErrsakta ishal veya kusmaya sebep olabilecek iltihap (gastroenterit)

r Kusma
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o idrara grkarken aln veya rahatsrzhk

. Normalden daha fazla idrara grkma ihtiyacr

o Kanh idrar

o Eklemlerde iltihap (gut)

o AEnh eklem

o Genel aFr

o Uykusuzluk

o Endi$e

o Huzursuzluk

o Depresyon

o Sinirlilik

\- o Bayrlma

o El ve ayaklann hissedilmesinde veya dokunma duyusunda azalma veya deligme

o Kalbi besleyen damarlann daralmasr/trkanmasr ile ortaya grkan gdEiis agnsl

. Kalp krizi

o igtah artrgr veya kaybr

. Kilo ahmr

o Burun kanamasr

o Deride krzankhk

. Kulakta grnlama veya giiriiltti

o Titreme

o Cinsel giigsiizliik, iktidarsrzhk

. AEn

o Yiizde $i$me

o Bazr trbbi testleri etkileyebilecek karaciler enzim artrglan

Seyrek:

o idrara grkma zamanlannrn sayrsrnda arhg

o Kas kramplan

o Kas gtigsiizliikleri

Qok seyrek:

o Akyuvar saytstnda azalma

. Trombosit-kan pulcupu- saytstnda azalma
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o Kalp atrmrnrn yava$lamasl

. Kalp ile ilgili kalp atrm dilzensizlili

o Bron$larrn daralmasr

o KaraciEer iltihabr (hepatit) veya safra kesesi hastahlr

. Kurde;en

o Sag ddkiilmesi

o Deride krrmrzr veya mor ddkiintiiler

. Deri altr kanama

o El ve ayaklarda kanncalanma veya uyugma

o Huzursuzluk

. Sinirlilik
\-- o Yorgunluk

o Genel rahatsrzhk hissi

o Hrnltrh solunumda artl$

o Bulanrk gdrme

o Yiiz krzarmasr

o Srcak basmasr

. idrara grkmada bozukluk

. Gece idrara crkma ihtiyacr

o Qrkrlan idrar hacminde artrg

. Erkeklerde memelerde rahatslzl* veya biiyiime

. Peniste afinlr si.irekli ereksiyon
!

Bilinmiyor:

. Otgazm slrasrnda gok az semen gelmesi veya gelmemesi, orgazm sonrasr bulamk idrar

o Gdz merceEinde bulanrkhk (katarakQ igin giiz ameliyatr srraslnda giizde sorunlar

olugabilir.
*KARDOZIN'i aqalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ- b6liimiine bakrnrz.

Eder bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS astrsaruz

doldorunuzu veya e czaaruzt b ilgilendiriniz.

5. KARDOZiN'in saklanmasr

KARDOZLN'i gocuklann giiremeyeceli, eriSemeyecepi yerlerde ve ambalajmda saklaytruz.

25oC'nin altlndaki oda srcakhlrnda saklaynrz.
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Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmz.

Ambolajmdaki son kullanma tarihinden sonra KARDOZ|N'i kullanmaymu.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.$.

Halkah Merkez Mah. Basrn Ekspres Cad.

No: I 34303 Kiigiikgekmece/isTANBul

Tel:02126929292

Fax,. 0212 697 00 24

E-mail : deva@devaholding.com.tr

imal veri:\-
Deva Holding A.g.

Organize Sanayi Bdlgesi Atatii* Mah.

Atati.irk Cad. No:32 Karaagag

QerkezkOy/TEKiRDAG

Bu kullanma talimafi... ....'da onaylanmqttr.
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