
KULLANMA TALiMATI

AZARGAo (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolot) steril siispansiyon
Gdze damlatrlarak uygulanrr.

. Ethin madde(ler): l0 mg/ml brinzolamid ve 5 mg/ml timolol (6.8 mg timolol
maleat olarak)

o Yardtmct madde(ler).' Benzalkonyum kloriir, mannitol (E 421), karbomer 974P,
tiloksapol, disodyum edetat, sodyum klortir, hidroklorik asit ve/veya sodyum
hidroksit (pH ayarlayrcr), saf su.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAIIIMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.
. Bu htllanma talimattru saHaymtz. Daha sonra tebar ohtmaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. EEer ilove sorulartntz olursa,latfen dohorunuzaveya eczacmtza daruEmtz.
. Bu ilog HSisel olarak sizin igin regete edilmistir, bagkalarmavermeyiniz.
. Bu ilacm htllarumt srastnda, dolaora veya hastaneye gitti$inizde dolaorunuza bu ilact
lailan&fintn s dyleyiniz.
. Bu talimatta yanlanlara qynen uyunuz. ilag hal,hnda size dnerilen dozun figmdo

doz

Bu Kullanma Talimatrnda:
1. AZARGA@ nedir ve ne igin hullnnrhr?

2. AZA.RGA@ kdhnmadan itnce dikhat edilmesi gerehenler

3. AZA,RGA@ nasl kullnruhr?
4. Olast yan ethileri nelerdh?

5. AZA,RGA@'ntn sahlanmast

Baghklan yer almaktadrr.

l. AZARGA@ nedirve nigin kullanrlrr?
. . AZARGA@ vidah kapa[r bulunan bir adet 5 ml'lik plastik gige igeren ambataj iginde
\, piyasaya sunulan beyazile beyazrmsr renkte bir siispansiyondur.

AZARGAo yetigkin hastalarda gdz i9i yiiksek basmcr tedavi etnek igin kullamlrr. Bu basrng
glokom adr verilen hastah[a neden olabilir.

AZARGA@ glokom tedavisi igin kullamlan kombine bir ilaqtrr. ilacrn igindeki etkin
maddeler gdz igi basmcmr diiqiiriirler.

2. AZARGAT'y, kullanmadan 6nce dil*rt edilmesi gerekenler

AZARGA@'yI aga[rdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
ESer;

AZARGA@'mn igeri[indeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa, igeri[in tam
listesi igin ltitfen etkin maddeler ve yardrmcr maddeler btiliimtine bakrmz.
Onceden gegirdiliniz veya gu anda var olan astrm, kronik obstrtiktif brongit (solunum
guqltigu velveya uzun siireli Oksiirii[e neden olan ciddi akciper durumu) veya diper ttirde
solunum problemleri gibi solunumla ilgili problemleriniz varsa
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Kalp atrgrruz yavagsa, belirgin kalp yehezlisiniz, kalp blopunuz, kalp ritim
bozuklu[unuz veya kardiyojenik gok varsa.
Kanmzda gok yiiksek miktarda asit varsa (hiperkoremik asidoz olarak adlandrnlan bir
hastahk)

$iddetli btibrek yetnezlipiniz varsa
Stilfonamidlere kargr aqrn duyarhh[rmz varsa. Ornekler diyabet (geker hastah[r) ve
enfeksiyonlan tedavi eden ilaqlar ve idrar stikttiriiciileri (su tablefleri) igerir. AZARGA
benzer alerjiye neden olabilir.
$iddetli alerjik nezleniz (rinit), bronglarda agrn aktiviteniz varsa

Diger beta-blokdrlere agrn duyarhh[rruz varsa
18 yagrn altrndaki gocuklarda

AZARGAo'yr, agafrdaki durumlarda DIKKATLi fUf,f,^ANINIz
ESer;

Ciddi reaksiyonlar veya a$m duyarhk belirtileri olugursa, ilacr kullanmayr brakm ve
doktorunuzla konugun.
Koroner arter hastahg (belirtiler gOstiste a[n veya srkrgma, nefessiz kalma veya goku
igerir), kalp yetmezli$iruz var ise AZARGA@ tedavisine baqlamadan 6nce doktonmuza
bildiriniz.
Kalp hrzrnda yavaglama gibi kalp luzrnda dtizensizlik
Astrm veya kronik obstiiktif akci$er hastahg gibi solunum yollannda daralmaya ba[h
nefes alma gtiglti[tintiz var ise A-ARGA0 tedavisine baglamadan Once doktonrnuza
bildiriniz.
Gt giis a$nsr (anjina), kan dolaqrmr hastah[r (Ray4aud hastah[r veya Raynaud sendromu
gibi) veya dii$iik kan basmcrnz varsa, AZARGAqD bturlan datra kOttilegtirebilir. Eger bu
belirtilerde herhangi bir depigiklikten qiipheleniyorsamz, doktorunuza olabildi[ince gabuk
bildiriniz.

$eker hastasrysamz. AZARGA@, titreme ve bag ddnmesi gibi dtiqtik kan gekeri
(hipoglisemi) belirtilerini saklayabilir, bu ytizden dikkatli kullanmamz gerekir.

Viicutta tiroid hormonunun gere[inden fazla tiretilmesine ba[h belirtileri AZARGA@
gizleyebilir, bu ttir bir durumunuz var ise doktorunuzla konugunuz.
Miyastenia gravis (Bir fiir kas giigsiizltE0 hastahgr)

Karaci[er yetnezli[iniz varsa, doktorunuz ile konugunuz.
Gdztintizde kuruluk veya gdztin iin krsmrndaki saydam dokuda problemleriniz varsa,
doktorunuzla konuqunuz.
AZARGA@ kullamrken sebebi ne olursa olsun giddetli alerjik reaksiyon gOsterdiyseniz,

adrenalin tedavisi etkili olmayabilir. Dolayrsryla herhangi bir tedavi g6riirken, sa[hk
uzmaruna A 7.ARGA@ kullandr[rruzr bildiriniz.
Yaqhlarda zihin agrkhlr ve/veya fiziksel uyumlu hareket gerektiren igleri yapma
yetenepini zayrflatabilece$inden AZARGAaD kdlamrken <izen gerektiren igleri yapmada
dikkatli olunuz.
Ameliyat Oncesinde AZARGA@ kullandr[rmzr anestezi uzmaruna bildiriniz, timolol
anestezide kullamlan bazr ilaglann etkisini de[igtirebilir.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza damgmrz.

AZARGA@'nrn yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
Urtin Onerildipi qekilde kullamldr[r takdirde, besinlerle ve igeceklerle bir ilipkisi yoktur.
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Hamilelik
ilau htllanmadan 6nce dohorunuza veya eczacmtza dantgmtz.
Hamile iseniz veya hamile olma olasrhlrmz varsa doktorunuz gerekli g6rmedikge
A -ARGA@' yr kullanmamalrcrmz.

Tedainiz srasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen dohorunuza veyo eczacmaa
daruSmrz.

Emzirme
ilaq htllanmadan hnce dohorunuza veya eczactntzo dantsmtz.
Emziriyorsamz AZARGA@'yI kullanmamahsmrz. Timolol stite gegebilir.

Arag ve makine kullammr
G0rtigiintiz netlegene kadar ara{ ve makine kullanmayrmz. AZARGAT'y, kullandrktan
hemen sonra gOrigtintiztin bulamklaqtrsrru fark edebilirsiniz.

Etkin maddelerden biri, yagh hastalann mental uyamkhk velveya fiziksel koordinasyon
gerektiren g6revleri yerine getirme yetilerini bozabilir. Eger bu tip belirtileriniz ve
gdrmenizde bulamkh[rmz vdrsa arag ve makine kullanmayrruz.

AZARGA@'nln igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda dnemli bilgiler
AzARGA'mn iginde yumugak kontakt lenslerin renk kaybrna yol agabilen ve gdzde tahrige
neden olabilen bir koruyucu madde (benzalkonyum klortir) bulunur. Bu ytizden
AZARGAo'yr damlatrrken kontakt lens takmayrmz. Kontakt lens kullamyorsamz,
AZARGA09 kuflanmadan tince lenslerinizi grkartmz.
AZARGA'yI kullandrktan sonra lensleri takmadan 6nce l5 dakika bekleyiniz.

Di[er ilagllr ile birlikte kullammr
AZARGAO glokom tedavisi igin kullamlan di[er giiz damlalan da dahil, diler ilaglan
etkileyebilir veya onlardan etkilenebilir.

Kan basmcrm dogtiren ilaglar, kinidin datril (kalp hastahklanru ve bazr srfina tiirlerini tedavi
etmede kullamlrr) kalp iliacr, geker hastahpr (diyabet), gastrik iilser igin ilaq ahyorsantzveya
antibakteriyel, antiviriis, fluoksetin ve paroksetin olarak bilinen antidepresanlar ya da
antibiyotik ilag almayr dtiqtintiyorsaruz ya da kullamyorsaruz doktorunuza bildiriniz.

Ba*a bir karbonik anhidraz inhibittirleri (asetazolamid veya dorzolamid) kullamyorsanz,
doktonuruza bilgilendiriniz.

Erter regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact Su anda htllaruyorsanu veya son zamanlarda
htllan&ru2 ise ltitfen doldorunuza veyo eczocmtza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. AZARGA@ nasrl kullanrlr?
Uygun kullanrm ve doz,/uygulama srkhfr igin talimatlar:

AZARGAo'yt her unnztn yalruzca doktorunuzun stiyledili gibi kullammz. Emin de[ilseniz
doktorunuz a ve eczactmza damgrruz.

Yetigkinlerde normal doz, gdze veya gOzlere, sabah ve akgam olmak iiz,ere, giinde iki kez,
birer damladr.
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Sadece doktorunuz tinerdi[i zannanAZARGAo' y yalnrzca gdzleiruze kullammz.

Doktorunuzun 6nerdi[i stirece tedaviye devam ediniz.
Damla gdztiniize gelmedi[inde tekrar deneyiniz.

Baqka g0z damlasr kullamyorsamz AZARGA@'yI kullanmadan en az 5 dakika bekleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:
AZARGA@ goze damlatrlarak kullamlrr. Urtinti bagka bir yolla kullanmaymz.

AZARGA@'run gigesini ve bir aynaalrruz.
Ellerinizi yrkayrmz.

Kullanmadan 6nce gigeyi iyice galkalayntz.

$igenin kapa$ru Wrnz.
$iSeyr, bagparmak ve di$er parmaklanmz arasmda ucu aqa$r bakacak gekilde ters

futunuz.
Baqmzt arkaya yaslayrmz. Temiz parmalrruzla gilz kapa[mrzt, gdz kapaptnz ile
goztintiz arasmda bir cep olugana kadar agrrtz. Damla buraya damlatrlacaktr ($ekil 1).

$igenin ucunu gOztinilze yaklagtrnnz. Yardrmct olacaksa aynayl kullamruz.

Damlayr gdziiniize veya gdz kapa$ru2a, g6ztintiztin gewesine veya bagka ytizeylere

de[dirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaqabilir.

Her seferinde bir damla AZARGA@ damlatnak igin gigenin dibine hafifge bastruz.
gigeyi gok srkmayrruz: gige dibine hafifge bastrmak yetecek gekilde tasarlanmrgtrr ($ekil
2).
AT.ARGA'yI kullandrktan sonra, bir parma[rmzla burnunuzun yamndan gtiztiniiztin

kenanna bastrnruz (gekil 3). Bu gekilde, AZARGA@'rn viicudunuzun di$er btilgelerine
gegmesini engellersiniz.

o EEer damlayr iki giiztintizde de kullamyorsamz, di[er gtiztiniiz igin aym uygulamayr

tekrarlayrmz.
o Kullammdan hemen sonra gigenin kapa[rm srloca kapatmrz.
o DiEer $$eyr aqmadan 6nce, bir $i$eyr tamamen kullamruz.

Defiigik yag gruplan:
Qocuklarda kullanrmr
f8 yugrmn altrnda olan goctrklarda AZARGA@'mn kullamlmasr tavsiye edilmemektedir.

Yaghlarda kullanrmr
Yaghlarda kullammr yetigkinlerdeki kullammr ile aymdrr.

Ozel kullamm durumlan:
Ozel kullammr yoktur.

Eger AZARGA@'run etkisinin gok giigtii veya zaytf oldufiuna dair bir izleniminiz var
dofuorunuz veya eczacmtz ile konugunuz.
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Kullanmanz gerekenden daha fazla AZARGA kullandrysanrz
G0ziinii,zii rhk su ile yrkayrmz. AZARGA@'yI daha fazla kullanma belirtileri kalp hrzrnda
yavaglama, kan basrnca diiqme, kalp yeunezli[i, gtigltikle solumadr ve sinir sistemini
etkileyebilir. Di[er kullamma kadar baqka damla damlafinaymrz.

ESer bagka bir g0z damlasr veya gilz merhemi kullamyorsanz, iki uygulama arasmda en az 5
dakika beklenmelidir. GOz merhemleri en son uygulanmahdrr

AZARGA@'dan htllanmanz gerekenden fazlasmt htllanmrysantz bir doHor veya eczact ile
lanugunuz.

AZARGA@'yr ku[anmayr unutursanrz
Unutulan dozlart dengelemekigin gifi doz almaymtz.

AZARGAo'yr kullanmayr unutursamz, planlandr[r gibi bir sonraki doz ile devam ediniz.
Tedavi g6ren g6ze(lere) gtinde iki kez, birer damladan fazla kullanmaytntz.

AZARGA@ ile tedavi sonlandrnldrfrndaki olugabilecek etkiler
Doktonmuza damgmadan AZARGA@'yr kullanmayr brakrsamz, giiztintizdeki basrng
kontrol edilemez ve bu durum g6rme kaybrna neden olabilir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaqlar gibi AZARGA@'mn igeriginde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir. AZARGA- ile giizlemlenen en yaygm istenmeyen etkiler bulamk gdrme ve
gilzle tahrigtir.

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde gOsterildi[i gekilde sralanmrptrr:

Qok yaygrn
Yaygrn
Yaygrn olmayan
Seyrek

Qok seyrek

l0 hastanrn en az l'inde g6rtilebilir.
10 hastamn birinden az,fakat 100 hastailn birinden fazla g6riilebilir.
100 hastamn birinden az,fakat 1000 hastamn birinden fazla g6rtilebilir.
1000 hastamn birinden az gdrtilebilir.
10000 hastanrn birinden az giirtilebilir.

Psikiyatrik hastahklar
Yaygrn olmayan: Uykusuzltrk
Bilinmiyor: Depresyon

Sinir sistemi hastahklan
Yaygrn: Tat bozuklu[u.
Bilinmiyor: Bag alnsr, sersemlik

GDz hastahklan
Yaygrn: Bulailk g6rme, g6zde a$t, g6zde tatrig, g6zde yabancr cisim hissi
Yaygn olmayan: G6ziin saydam cisminde ftornea) doku kaybr, g6ziin 6n bdltimiinde noktasal

iltihap, gtiz kurulupu, 96z akrntrsr, g6zde kaqrntr, gdzde krzankhk, gdzyagr kesesi iltihabl
gdzde alerji, gdztin saydam cisminde ftorneal) bozukluk, gdzde iltihabi reaksiyon, gdztin

beyukrsmrna gelen b6liimiinde krzankhk, 96z kapa$ kenannda gapaklanmq gilz yorulmast,

g6zde anormal hassasiyet, gtiz kapa[rnda kagrnty 96z kapaSrnda alerjik iltihaplanma 96z
kapagrnda ktzankhk, 96z yagrnda artrg
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Bilinmiyor: Gdzde gigme, gdrme bozuklu[u

Damarsal hastahklar
Yaygrn olmayan: Kan basrncrnda diigme
Bilinmiyor: Kan basrncrnda ytikselme, btrtur kanamast

Solunum, gd[us ve akcifer hastahklan
Yaygrn olmayan: Kronik fikayrcr akci$er hastah[r (KOAH), yutak ve grrtlapa ait a[n, burun
akmtrsr, iikstirtik
Bilinmiyor: Gti[iis agnsr, nefes darh[r

Deri ve deri alh doku hastahklan
Yaygrn olmayan: Tiiy dtizensizliSi, deride iltihaplanma
Bilinmiyor: Sag ddkiilmesi, deride krzankhk, dOkiintii

Genel bozukluklar ve uygulama b6lgesine iligkin hastahklar
Bilinmiyor: Ust kannda apn, ishal, a[rz kurululu, bulantr, yorgunluk, aledi (agrn duyarhk),
kas a[nsr

Aynca, retinanm alt katnamnda kan ta;ryan darmarlardad filtasyon ameliyatr sonrasmda
oftalmik beta blok6rleri srmfinda gdrme bozukluklanna neden olabilen kopma
g0zlemlenmigtir.

AZARGA pazarlanmakta olan iki ilacrn kangrmrdrr.
maddelerden kaynaklanan ilave yan etkiler gunlardrr:

Brinzolamid

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

AZARGA@ kullammryla" igindeki

Geniz iltihabr (nazofarenjit), yutak iltihabr (farenjit), W kemiklerinin igindeki
bogluklanmn iltihabr (siniizit), burun akrntrsr

Kan ve lenf sistem hastahklan
Krmzt hticre sayrsmda dtiqme, kan klor seviyesinde artrg

Ba$;rkhk sistemi
Agrn duyarhhk

Psikiyatrik hastahklar
Fiziki etkisizlik durumu, depresyon, deprese ruh hali, cinsel istekte azalm\ kabus gOrme,

asabiyet

Sinir sistemi hastahklan
Sersemlik, motor iglev bozuklulu, hafiza kaybr, hafiza bozuklu['u, bag ddnmesi, duyularda
bozuklnk, titreme, bag a[nsr, duyarhhkta azalmq tat alamama, uyugukluk

G6z hastahklan
Gdzde iltihaplanm4 g6zde yorgunluk, g6ziin saydam cisminde (kornea) iltihaplanma, gdz dibi
muayenenizde g6rme siniri gewesinde de[igiklik, gtiziin saydam cisminde hasar ve bozukltrk,
gdz igi basrngta yiikselme, g6zle birikinti, gtiztin saydam cisminde ftorneal) leke, giiztin
saydam cisminde ftorneal) 6dem, gdz akrmn tizerini dtigeyen dokuda ftonjunktiva)
iltihaplanma, 96z kapa$r igindeki yag bezlerinin iltihabr, gift gdrme, gdzde kamagma, rgrpa
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kargr duyarhhlq g0zde krvilcrm patlamasr, g6rme keskinli[inde azarlma, gOz akrmn tizerini
kaplayan dokuda kahnlagma, gbzde ratratsrdrk, g6ztin duyarhhlrnda azalma" gtiz akrnda
renklenme, 96z akrrun tizerini kaplayan dokuda kist, g6zyaqmda artrg, g6rme bozukluklan,

' gilzde gigme, g6zde alerji, kag veya kirpiklerin ddktilmesi, gilz kapagr bozuklu[u, Edz
kapa[rnda 6dem, gdz kapalrnda gapaklanma, ila9.kel.Utfg.t" anormal gdrme

Kulak ve ig kulak hastahklan
Qrnlama, baq dtinmesi

Kalp hastahklan
Kalp-solunum srkrntrsr, kalbi besleyen damarlann daralmasr/trkanmasr ile ortaya grkan g6Eus

a[nsr (Angina pektoris), kalp atrgrnda dtigtig, kalp ritmi bozuklu!"u, ritim bozuklu!'u, garprntr,
kalp handa arfrna

Damarsal hastahklar
Arfinry kan basmcr, ytiksek tansiyon

Solunum, gd[tis ve akciler hastahklarr

U Nefes darh$, asfim, solunum yollannda hareketlilik, burun kanamasr, bo$azdatahriq, bogaz- a[nsr, burun tkarukh[r, tist solunum yolu trkamkh[r, burun arkasr akrnfisr, aksrma, burun
kurulu[u, g6gds a$nsr, iist solunum yolunda tikstiriik

Mide baroak sistemi hastahklan
A[rz kurulu[u, yemek borusurda iltihaplanm4 kusm4 ishal, bulantr, hazmszkk, iist kann
a[nsr, kannda rahatszhk, mide ratratsruhpr, srk ba[rrsak hareketleri, mide ve ba[rrsaklarda
bozukluk, a$zdaduyarsrzhk, adirz algrlannda anormallik, mide gazr

Karacifer-Safra hastahklan
Anormal karaci[er fonksiyon testleri

Deri ve deri altr doku hastahklan
Kurdegen, doktinfii, ciltte dOkiintii, genellegmig kagrntr, kellik, deride gerilme, deride
iltihaplanma, deride krzankhk, anormal deri hassasiyeti

1 Kas-iskelet bozukluklarr, baf doku ve kemik hastahklan
v Sut a$nsr, kas spazmlan, kas alnsr, eklem apnsr, kol-bacak alnsr

B6brek ve idrar hastahklan
Bttbrek a[nsr, srk idrara grkma

Ureme sistemi Ye meme hastahklan
Erkeklerde cinsel organ sertlegme bozuklu[u

Genel bozukluklar ve uygulama bdlgesine iligkin hastahklar
ASn, viicutta z-aytflrkhissetme, g6plis ratratsrzh[r, yorgunluk, anormal hissetme, gergin
hissehne, asabiyet, gevresel 6dem, keyifsizlik

Yaralanma, zehirlenme
Gtizde yabancr cisim hissi

Timolol



G0ze uygulanan diper ilaglar gibi timolol dolaqrmrna geger. Bu intaventiz(darrnr igi) velveya
oral uygulanan beta blok6r ilaglarla gOrtilen istenmeyen etkilerle benzer istenmeyen etkilere
neden olur. Topikal uygulanan gdz ilaglanmn istenmeyen etkileri a[rz yoluylayeyainjeksiyon
yoluyla verilen ilaglann istenmeyen etkilerden daha azdr. Aqa[rda g0z hastahklanmn beta
blok6rleri srmfindaki ilaglarla tedavisiyle gOriilen istenmeyen etkileri listesi verilmigtir.

Metabolizma ve beslenme hastahklan
Kandaki geker seviyesinde duqtil

Psikiyatrik hastahklar
Depresyon, kabuslar

Sinir sistemi hastahklan
Beyinsel kan azahmr, uykusuzluk, beyin damarlannda kaabaygrnhk, kas giigsiizlU[U, uyffi
algrlanmasmda anormallik, baq alpsr, bag d6nmesi, felg, hafiza, kaybr, miyastenia gravis @ir
tiir kas gtigsiizlti$i hasah$)

G6z hastahklan
Gdz akrmn iizerini kaplayan dokuda iltihaplanma, g6z.de tahrigin belirti ve semptomlan (0m.,
yanmq kagrnm4 yagarma, krzankhk), gift gdrme, gdz kapa$r diigmesi (gdztin yarr kapah
olmast durumu), gdzde iltihaplanma, gOrme bozukluklan, g1z kapa[rnda iltihap, bulanrk
g6rme, gOzlerde kuruluk, korneal erezyon (g0z mercelinin tin tabakasrnda hasar)

Kalp hastahklan
Kalp durmasr, g6$tis a[nst, kalp yetnezli[i, ritim bozuklupu, kalp atrgrnda du$ii$, garprntr

Damarsal hastahklar
Dtigtik tansiyon, Raynaud hastah[r (ellerde ve ayaklarda iigiime)

Solunum, gdEiis ve akci[er hastahklan
Solunum yetmezli[i, bronglann kasrlmasr (qogunlukla tincesinde hastahlr bulunanlarda),
nefes darhlr, burun trkamkh[r, tikstiriik

Mide barsak sistemi hastahklan
ishal, bulantr, tat almada de[igiklik, hazrmsrzhk, aprzdakuruluk, kann afnsr, kusma

Deri ve deri alh doku hastalrklan
Kellik, d6ktintii, beyaz ile gri renginde deri dOktinttisti (psdriyaziform dtiktintii) ya da sedef
hastah[rrun kOtiilegmesi

Genel bozukluklar ve uygulama bdlgesine iligkin hastahklar
Viicutta zayrflrk hissetrne, kas giigsiizlii!'ri/yorgunluk, cinsel iglev bozuklu[u, libidoda diigme
Egznrsian neden olmadr[a kas aSnlan

E{er bu htllanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile knrSilaSrsaruz veya
bu yan etkilerden herhangi biri afirlasrsa, liitfen doldorunuzu veya eczacmtzt bilgilendiriniz.

AZARGA@'nrn saklanmasr
AZARGA@'y: gocuHarm gdremeyece !i, eris emeye c e li yerlerde v e ambalaj mda s aklaytruz.
25 oC'nin altrnda oda srcakhsrnda saklanmahdrr.
Agrldrktan sonra 25oC' nin altrnda tutularak 4 hafta iginde kullamlmahdrr.
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Son kullenma tarihiyle uyumlu olarak kullanrntz.

Ambalajdaki son htllanma tarihinden sonra AZARGA@'y: hilanmaymu.

Son kullanma tarihi belirtilen ayrn son gttnttne kadardrr.

Mikrop kapmayr Onlemek igin ilacr agt*tan 4haftasonra $i$eyr airuzve yeni gige kullamruz.

$igenin ilk agrlma tarihini, gige etiketinin iizerine ve drg ambalajrnda etiketinde aynlan yere
yazfitz.

Herhangi bir 6zel saklama talimatr yoktur.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarlan Ticaret A.$.
Kavacrk Ticaret Merkezi Kavak Sok.
No: 18 B-BlokKat: I 34805
Kavacrk-Beykoz / istanbul

Uretim Yeri: Alcon Pharmaceuticals Ltd. isvigre lisansr ile
S.A. Alcon-Couweur N.V
Rijksweg, Puurs
Belgika

Bu htll anma t al imafi ... ....... .. ... t ar ihinde onaylanmt S ttr.
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