
KULLAIIMA TALiMATI
KARDOZiN 4 mg Tablet

Afzdan allnlr.

c Etkin madde: Her tablet 4.850 mg doksazosin mesilat (4 mg doksazosine egdefier)

igerir.

o Yardtmct maddeler: Mikrokristalize seliiloz, laktoz monohidrat, sodlum nigasta

glikolat, sodlum lauril siilfat, magnezlum stearat

Bu Kullanma Talimatlnda:

1. KARDOZIN nedir ve ne igin kullan r?
2. KARDOZiN'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

3. MRDOZiN nas kullaruhr?

4. Olau yon etkiler nelerdir?

5. I(ARDOZiN'in saklanmasr

Baghklarr yer almaktadlr.

l. KARDOZiN nedir ve ne iqin kullanrhr?

KARDOZN, 20 tablet igeren blister ambalajlarda bulunur.

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

bastnctnr veya erkeklerde prostat bezinin biiyiimesinin neden oldulu belirtileri tedavi etmek

igin kullanrlrr.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmt saldaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaE duyabilirsiniz.

Eper ilave sorulanruz olursa, l tfen dohorunuza veya eczaaruza daruqmtz.

c Bu ilaQ ki$isel olarak sizin iqin reqete edilmiqtir, baqkalanna vermeyiniz.

c Bu ilacm kullarumt strasmda, doktora veya hastaneye gitti$inizde dohorunuza bu ilact

ku I I and tpr run s dyl eyiniz.

c Bu talimatta yaz anlara aynen uyunuz. ilaE hakhnda size dnerilen dozun dqrnda yiiksek

veya diiSiik doz kullanmaytruz
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KARDOZiN kan damarlanm genigletip kamn damarlardan daha kolay gegmesini saflayarak,

yiiksek kan bastncrnm (hipertansiyon) tedavi edilmesi igin kullanrlabilir. Bu, kan basrncrnrn

diigmesine yardlmct olur. Kan bastncrm diigiiren tek ilag ile yeterli derecede kontrol altlna

ahnamayan hastalarda KARDOZIN, diEer tansiyon ilaglan ile birlikte kullanrlabilir.

Prostat bezinde biiyiime olan hastalarda KARDOZN, idrara grkma zorlupu velveya srk idrara

grkma tedavisi igin kullamlrr. Bu durum prostat bezi biiyiimiig hastalarda yaygrndrr.

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

saElar.

2. KARDOZiN'i kullanmadan 6nce dikkat ediknesi gerekenler

KARDOZiN'i agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

\, EgCT;

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

veya terazosin gibi) veya yardrmcr maddeler b6liimiinde listelenmig bilegenlerden

herhangi birine karqr ale{ik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kagrnm4 ciltte

krzarma veya nefes alma zorlupu olabilir.

o Emziriyorsanrz.

o 16 ya$rndan kiigiikseniz.

. BUyUmii$ prostatlnlz ve dtigiik tansiyonunuz varsa.

o Otururken veya uzantrken ayala kalkrnca baSrn ddndiilii veya sersemlemig hissedilen

bir diig0k tansiyon t[rii olan "ortostatik hipotansiyon" gegmiginiz varsa.

r Biiyiimii$ prostat ile birlikte idrar yolunuzda trkanma, uzun siiredir var olan idrar yolu

\- enfeksiyonu veya mesane ta$lnlz varsa.

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

(srkrgma hissi duymadan) veya idrar grkaramryor ([anuri] viicudunuz idrar tiretmiyor)

iseniz.

KARDOZiN'i aga[rdaki durumtarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eger;

o Gebeyseniz veya gebe kalmaya gahgryorsanrz

o KaraciEer hastahElnlz varsa

. Aynl zamanda bagka ilaglar kullanryorsanrz

. Kalp hastahlrnrz varsa

2



o Ozellikle tedavinin baqlangrcrnda bag ddnmesi ve halsizlik veya nadiren baygrnhk

(senkop) ile kendini gdsteren pozisyonel hipotansiyon geligirse. Pozisyonel

hipotansiyondan ileri gelebilecek belirtilerin nasrl Snlenebileceli ve bunlar gdrtildUlii

takdirde ne gibi tedbirler alacalr hakkrnda doktorunuz bilgi verecektir. Doksazosin

tedavisinin baglangrg ddneminde, ba9 ddnmesi veya halsizlik gdriildiigii takdirde

yaralanma ile sonuglanabilecek durumlardan kagrnabilmek igin doktorunuz sizi

uyaracaktrr.

Katarakt (gdz mercelinin bularuklagmasr) nedeniyle 96z ameliyatma girecekseniz, liitfen 96z

doktorunuzu ameliyattan 6nce KARDoZiN'i dnceden kullandr[rnrz veya kullanmakta

oldufiunuz konusunda bilgilendiriniz. Ciinku KARDOZiN ameliyat srrasrnda, doktorunuzun

6,nceden hazrrhkh olmasr halinde y6netilebilecegi komplikasyonlara neden olabilir.

KARDOZIN almaya baqladrlrmz ilk ddnemlerde, uzamrken veya otururken ayala

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

Bayrlacak gibi hissediyorsanrz veya bagrnrz ddniiyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar

oturmah veya uzanmah ve diigmenize veya kendinizi yaralamaruza yol agabilecek durumlan

dnlemelisiniz. Bu etkilerin ortaya qrkma ihtimalini azaltmak igin doktorunuz tedavi

baqlangrcrnda kan basrncrnrzr diizenli olarak dlgmek isteyebilir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir diinemde dahi otsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza damgrnrz.

KARDOZiN'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

KARDOZiN grda ile birlikte veya grda almadan kullamlabilir.

Hamilelik

ilact kullanmadan dnce doklorunuza veya eczaantza daruSmtz.

Cebelik srrasrnda KARDOZiN kullanmanrn giivenli olup olmadrlr belirlenmemiqtir.

Gebeyseniz veya gebe kalmaya gahgryorsanrz doktorunuzla konugunuz, doktorunuz

KARDOZIN'in sizin igin uygun olup olmadr!rna karar verecektir.

Tedaviniz snasmda hamile oldu$unuzu fork ederseniz hemen dohorunuza daruStruz.

Emzirme

ilact kullanmadan Ance doktorunuzq veyo eczacmtza dantstnrz-

Emziriyorsaruz KARDOZiN kullanmayrnrz.

Arag ve makine kullantmr

Arag veya makine kullanryorsanrz dikkatli olunuz. Aldllrmz tabletler giivenli bigimde arag

veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, iizellikle de tabletleri almaya ilk
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baqladrlrruzda halsizlik veya bag d6nmesi hissetmenize yol agabilir. ilag sizi etkilerse arag

veya makine kullanmayrruz ve hemen doktorunuza baqlr.uunuz.

KARDOZiN'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda dnemli bilgiler

Bu ttbbi iiriin laktoz igerir. E[er daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kargt

tolerans dtigiikliiguniiz oldulu sdylenmigse bu trbbi iiriinii almadan 6nce doktorunuzla temasa

geginiz.

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

sodyuma balh herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Di[er ilaglar ile birlikte kullanrmr

KARDOZiN ile etkileqim giisterebilecek bazr ilaglar sunlardrr:

o Yiiksek kan bastnct veya prostat btiyiimesi tedavisi igin alfa-bloker tedavi alan bazr

hastalar, hrzla oturma veya ayala kalkma sonucu diigen kan basrncrndan

kaynaklanabilecek ba; ddnmesi veya sersemlik hissedebilirler. Bazr hastalar, alfa-

blokerlerle birlikte iktidarsrzhk (erektil disfonksiyon) ilaglan alrrken bu belirtileri

yagamrqlardrr. Bu belirtilerin olugma olasrhlrnr azaltmak igin iktidarsrzhk ilaglanna

baglamadan 6nce alfa-blokerinizin dtizenli giinliik dozunu ahyor olmahsrmz.

. Erkeklerde iktidarsrzhk tedavisinde kullanrlan fosfodiesteraz-S-inhibitorleri (PDE-S)

(6me!in; sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve doksazosinin birlikte kullammrnda her iki

ilacrn da damar geniqletici etkisi oldulundan ve bazr hastalarda semptomatik diigiik

tansiyona sebep olabildifinden doktorunuz dikkatli olacaktrr.

o Yiiksek kan basrncrmzrn tedavisi igin bagka tansiyon ilaglan ahyorsanrz KARDOZIN kan

basmcrmzr daha da dtigiirebilir.

E[er reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilao su anda kullantyorsaruz veya son zamanlardo

kullondmtz ise hitfen dohorunuza veya eczoanza bunlar hakktnda bilgi veriniz.

3. KARDOZiN nas kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfr 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 yi.ikseltebilir. Bazr durumlarda doz, prostat

btiytimesi igin tedavi gdriiyorsanlz giinde maksimum 8 mg'a veya yiiksek kan basrncr igin

tedavi giiriiyorsa z maksimum l6 mg'a yiikseltilebilir.

- Tabletlerinizi doktorunuzun sdyledili bigimde ahnrz.
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- Emin degilseniz, dollorunuza veya eczacrnrza damgrnrz

Uygulama yolu ve metodu:

Alrzdan ahnrr.

KARDOZN sabah veya akqam ahnabilir.

Tabletlerinizi her gtin aym saatte suyla birlikte almanrz en iyisidir.

De[igik yag gruplan:

Qocuklarda kullammr:

KAI{DOZIN'in gocuklardaki etkililili ve giivenliligi gdsterilmemiqtir.

Yaqhlarda kullanrmr:

Normal yetigkin dozu tavsiye edilir.

Ozel kullanlm durumlan:

\- Biibrek yetmezlifii:

Bdbrek yetmezliliniz varsa vtcuttaki ilag miktan deligmedifi igin ve ilacrnrzln mevcut

bdbrek hasarrnr kdtiileqtirdi[ine iliqkin hig bir kanrt bulunmadr[r igin, doktorunuz ahgrlmrg

dozlar kullanabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.

Karaciler yetmezlifi :

Karacilerde tamamen ykrlan biitiin ilaglarda oldu[u gibi, KARDOZN karaciler fonksiyonu

. bozuklulu kanrtr varsa size dikkatle uygulanmahdrr.

E[er KARDOZiN 'in etkisinin gok gagla veya zaytf oldupuna dair bir izleniminiz var ise

dohorunuz veya eczacmtz ile konuSunuz.

Kullanmanrz 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 yakln hastanenin acil

servisine bagvurunuz.

KARDOZLN'den kullanmaruz gerekenden fazlasmr kullanmqsantz, bir doktor veya eczacr ile

konuSunuz.

KARDOZiN'i kullanmayr unutunsanz :

Endigelenmeyiniz. Tabletinizi almayl unutursanrz, o dozu tamamen atlaynrz. Sonra da 6nceki

bigimde almaya devam ediniz.

Unutulan dozlart dengelemek iEin qifi doz almaymu.

KARDOZiN ile tedavi sonlandrrrldrprnda olugabilecek etkiler :

Tabletlerinizi devamh almamz dnemlidir. Kan basrncrnrzr kontrol altrna almamza yardrmcr

olurlar. Once doktorunuza damgmadan dozu deliqtirm eyintz veya tabletleri almayr

brrakmaynrz.



4. Olasl yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, I(ARDOZiN'in igerilinde bulunan maddelere duyarh kiqilerde yan etkiler

olabilir.

Agalrdakilerden birinin oluqmasr halinde KARDOZiN almayr BIRAKINIZ ve derhal bir
ambulans gagrrrnlz:

r Kalp krizi

o Kollard4 bacaklarda giigsiizliik veya konugma sorunlan, bunlar felg semptomu olabilir

. ilaca alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmig olabilecek ytizde, dilde veya bolazda

gigme

KARDOZIN aldrktan sonra aqagrdaki belirtilerden herhangi birini yaqarsanz, bunu hemen

\, doktorunuza bildiriniz:

o GdEiis aFrsr

. Nefes darhlr, nefes almada giigltik

o Hrzh, yavag veya diizensiz kalp atrmr

o Kalp atrmrnr hissetme (garprntr)

. Bayllma

o Deri veya gdzlerde sararma (sanhk)

o Morarma veya kolay kanamayla sonuglanabilecek beyaz kan hiicrelerinde veya kan

pulcu[unda (trombositlerde) diiqiig

KARDOZiN ile tedavi gdren hastalarda a$agrdaki olaylar bildirilmigtir. Bu yan etkilerden
! herhangi biri ciddilegirse veya bu kullanma talimatrnda yer almayan bir yan etki yagarsanz,

Ititfen bunu doktorunuza bildiriniz.

Diler yan etkiler aqa[rdaki kategorilerde giisterildili gekilde srnrflandrnlmrqtrr:

Qok yaygrn: l0 hastanrn en az birinde gtiriilebilir.

Yaygm: l0 hastanrn birinden az, fakat l00 hastanrn birinden fazla gdriilebilir.

Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az, fakal I .000 hastamn birinden fazla gdrtilebilir.

Seyrek: 1.000 hastanrn birinden az gdriilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastarun birinden az gdriilebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygrn:

o BaS ddnmesi
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o Qevrenin ddndiilii hissi (vertigo)

o Bat aEnsr

. Dii$tik kan basrncr

o Oturur ya da yatar pozisyondan ayafia kalkarken gdriilen kan basrncr diigiikliilii

. qarplntl

o Kalp atlmlrun hrzlanmasr

o Ayaklann, ayak bileklerinin veya parmaklann giqmesi

o Bron$it

. Oksiirtik

o Sohmum yollan (burun, bofiaz, akci[er) enfeksiyonu

o Grip sonucu olugmug burun trkanrkhfr, hapgrrma ve/veya burunda akrntr

o Nefes darhEr, nefes almada giigliik

o Mide/kann aEnsr

o Kendini iyi hissetmeme

. idrar yollan enfeksiyonu

. idrar kagrrma (idrara grkrgr kontrol edememe)

o Uyuklama

r Genel halsizlik

. Hazrmsrzhk

o Mide yanmasl

. AErz kuruluEu

. Ka$tntt

o Slrt agnsl

o Kaslarda aEn

. Grip benzeri belirtiler

o Kuwetsizlik, giigten diigme

o Kol ve bacaklarda gdriilen 6dem

Yaygn olmayan:

o Alerjik ilag reaksiyonu

o Kabrzhk

. Gaz

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

o idrara grkarken apn veya rahatsrzhk

o Normalden daha fazla idrara grkma ihtiyacr

o Kanl idrar

o Eklemlerde iltihap (gut)

o AEnh eklem

. Genel aEn

r Uykusuzluk

o Endi$e

o Huzursuzluk

o Depresyon
\-' o Sinirlilik

. Bayllma

r El ve ayaklann hissedilmesinde veya dokunma duyusunda azalma veya deligme

o Kalbi besleyen damarlann daralmas/trkanmasr ile ortaya grkan g6gi.is aEnst

o Kalp krizi

. igtah artrgr veya kaybr

o Kilo ahmr

o Burun kanamasr

. Deride krzarrkhk

o Kulakta grnlama veya giiroltii

\- o Titreme

. Cinsel giigsiizliik, iktidarsrzhk

. Agn

. yiizde $i$me

c Bazr trbbi testleri etkileyebilecek karaciler enzim arttglan

Seyrek:

. idrara grkma zamanlanrun sayrsrnda arfig

o Kas kramplan

. Kas giiqstizliikleri

Qok seyrek:

. Akyuvar sayrsrnda azalma
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o Trombosit-kan pulcufu- sayrsrnda azalma

o Kalp atrmrnrn yavaSlamasr

o Kalp ile ilgili kalp atrm diizensizlili

r Bron$lann daralmasr

o KaraciEer iltihabr (hepatit) veya safra kesesi hastahfir

o Kurde$en

o Sag ddktilmesi

. Deride krmrzr veya mor ddkiinttiler

o Deri altr kanama

o El ve ayaklarda kanncalanma veya uyu$ma

o Huzursuzluk

\7 o sinirlilik

o Yorgunluk

o Genel rahatsrzhk hissi

. Hrnlfih solunumda arfig

o Bulamk g6rme

o Yiiz krzarmasr

. Srcak basmasr

. idrara grkmada bozukluk

o Gece idrara crkma ihtiyacr

o Qrkrlan idrar hacminde artrg

. . Erkeklerde memelerde rahatstzhk veya biiyiime

o Peniste aEnh siirekli ereksiyon

Bilinmiyor:

o Orgazm srrasrnda gok az semen gelmesi veya gelmemesi, orgazm sonrasr bulanrk idrar

o Giiz merceEinde bulanrkhk (katarakt) igin giiz ameliyatr srrasrnda gtizde sorunlar

olugabilir.

-KARDOZiN'i agalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ" b<iliimiine bakrnrz.

Eger bu kullanma talimannda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS agrrsanrz

doktorunuzu veya eczoctruzt bilgilendiriniz.

5. KARDOZiN'in saklanmasr

KARDOZ|N'i eocuklann giiremeyecegi, erisemeyecepi yerlerde ve ambalajmda saklaymrz.
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25oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanlnz.

Ambalaj mdaki son kullanma tarihinden sonra KARDOZLN' i kullanmaymrz.

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

imat yeri:

Deva Holding A.$.

Organize Sanayi Bdlgesi Atatiirk Mah.

Atatiirk Cad. No:32 KaraaSag

Qerkezkoy/TEKiRDAG

Bu lailanma talimafi ... ....' da onaylanmqt r.
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