
KULLAI\IMA TAl,i*rarr

DEPREKS 20 mglftpsiil
Aludan ahnrr

, Etkin nudde: Fluoksetin hidroklortlr

Her kapstil 20 mg fluoksetine egde[er miktarda fluoksetin hidrokloriir igerir.

. Yardtmct nuddeler: Prejelatinize nigasta, dimetikon 350 CS, FDC Blue No : l, demir oksit,

titanyum dioksit.

@:

I. DEPREKS nedirve ne igin kullantfu?
2. DEPREKS hullanmadan Ance dihhat edihtusi gerekenler
3, DEPREKS nasil hullaruhr?
4. Olaxyan ethiler nelerdir?

. 5. DEPREKS'iln saklanrust

Ba$hklan yer almaktadr.

l. DEPREKS nedir ve ne igin kullanrhr?

DEPREKS yegil ve beyazrenkteki kapsiiller, 16 ve24 kapsillliik blisterlerde iki defigik ambalaj

formundadrr.

DEPREKS segici serotonin geri ahm inhibitOrii (SSRI) antidepresanlar olarak bilinen ilag

grubuna dahildir.

Bu ilag yetigkinlerde aga[rdakilerden herhangi birisini tedavi etmek igin kullamlrr
. Maj6r depresyon
. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB olarak da tanmr)
. Bulimia nevroza - a$m yeme ve ardrndan kusarak grkartmanrn azaltrlmast igin

psikoterapinin yanrnda DEPREKS kullanrlrr
. Adet Oncesi gerginlik (pre-menstriiel disforik bozukluk)

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAITIMA T ,TINI dikkatlice
okuyunuz, gfinkii sizin igin Onemli bilgiler igermektedir.

o Bu htllanma talimafiru saklaytna. Daho sonra tebar okumaya ihtiyag &ryabilirsiniz.
. EEer ilave sorularmtz olursa, liitfen doktorunuzaveya ecz(rctnaa darugma.

o Bu ilag kigisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.
o Bu ilacm htllanrmt srasrtda, dohoraveya hastaneye gitti$inbde doldoruruna bu ilact

kull and lma t s tyley iniz.
o Bu talilnatta yazilanlara ayran uyuruE. ilag lnlhnda size ilnerilen dozun drymda

doz
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2. DEPREKS kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

DEPREKS'i aga[rdaki durumlarda KULLAITTMAYINIZ

Fluoksetine ya da DEPREKS'in di[er bilegenlerinden herhangi birine kargr alerjiniz (agrt
duyarhhlrnrz) varsa. Ddkiintii ya da bagka alerjik reaksiyonlar (kagrntr, yilzde ya da
dudaklarda gigme ya da nefes dartrlr gibi) geligirse, ilasnrzr almayt hemen kesiniz ve

derhal doktorunuza bildiriniz.

Segici olmayan monoamin oksidaz inhibitOrteri (N,IAOI) ya da geri d6nilglimlU (MAOI) tip A
(aym zamanda depresyon tedavisinde de kullanrlan MAOI'ler olarak da bilinir) olarak

bilinen ilaglar kullamyorsanz, gUnkll bu durumda ciddi, hatta Oltimciil reaksiyonlar ortaya

grkabilir. MAOI'lere ornek ilaglar: depresyon tedavisinde kullanrlan nialamid, iproniazid,

moklobemid, fenelzin, tranilsipromin, izokarboksazid ve toloksaton ve linazolid
(antibiyotik).

Ote yandan geri dontlgumsiiz MAOI (Ornegin tranilsipromin) tedavisi altyorsantz fluoksetin

tedavisi ilag kesildikten en uz 2 hafra sonra baglatrlmahdr. Bununla birlikte, fluoksetin

tedavisi, |vIAOI-A olarak adlandrrlan bazr geri dOntlgilmlil MAOi'ler (tirnetin moklobemid,

linezolid) kesildikten sonraki gtln baglatrlabilir.

DEPREKS almayr brraktrktan sonra en az beg hafta MAOi'lerinden higbirini almaylnz.
E[er DEPREKS uzun bir d6nem kullanrlmak iizere ve/veya yilksek bir dozda verildiyse,

doktorunuz bu arayr uzatmayt dtigtinmelidir.

E[er tiyoridazin igeren ilaglar kullantyorsanz DEPREKS almaymz. DEPREKS'i

brraktrktan sonra 5 gfin boyunca tiyoridazin igeren ilaglarr almaynrz. Tiyoridazin
igeren ilaglar DEPREKS ile birtikte kullanrldrlrnda ciddi kalp ritim problemlerine

neden olarak ani dllimlere yol agar.

Antipsikotik etkili pimozid igeren ilaglar kullanryorsanrz DEPREKS almaymz.

DEPREKS'i aga[rdaki durumlarda OixxLtt i fnff,f,aNnffz

a

o

a

a

Sara hastaft[rnz (epilepsiniz) varsa ya da gegmigte n0bet gegirdiyseniz, n6bet gegiriyorsanz

ya da n6bet srkkfrnda artry varsa derhal doktorunuza bildiriniz; DEPREKS kullanrmmtn

kesilmesi gerekebilir;
Daha 6nce agrrr iyi hissetme ve hareketlilik hali (mani) gegirdiyseniz; ma nik atak

gegiriyorsamz derhal doktorunuza bildiriniz; DEPREKS kullammmrn kesilmesi gerekebilir;

$ele. hastahsrnz (diyabetiniz) varsa (doktonrnuzun insiilinin ya da di[er antidiyabetik

tedavinin dozunu ayarlamast gerekebilir);
Karaci[erle ilgili sorunldnnrzvarsa (doktorunuzun ilacrn dozunu ayarlamasr gerekebilir);

Kalple ilgili sorunl aflntz varsa;

DU$Uk dinlenme kalp atrm htzr velveya uzaml$ a[rr ishal ve kusma sonucunda tuz kaybt

oldu[unu biliyorsanrz veya idrar sdktiirtlcli (diiiretik) ilag kullanryorsanE;

GOz igi basmcmm artmast (glokom);

Idrar sOkttlrticii (diiiretik) altyorsanz, Ozellikle de yaghysantz;

Elektrokonvtilsif (elekfogok) tedavi g6rliyorsaruz;

Kanama bozuklu[u oyktlnliz varsa ya da morluklar veya olapandrgr kanamalar ortaya

grktyorsa;
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. Kanr sulandrrabilen ilaglar kullamyorsann (bV,z. 'Di[er ilaglar ile birlikte kullanmt').

. Tamoksifen (meme kanseri tedavisinde kullanrlrr) kullanryorsantz (bk,z.'Di[er ilaglar ile
birlikte kullanmr').

. Kendinizi huzursuz hissediyorsanz ve yerinde duramama ya da oturamarna gibi agrrr

hareketli bir dur umunuz var ise, akatizi adr verilen bir durum ortaya grkmrg olabilir;
DEPREKS dozunu artrmanz kendinizi daha kOtii hissefinenize neden olabilir.

. Ateg, kaslarda sertlik ya da tifieme (seyirme), zihinsel durumunuzda de$igiklik ftonflizyon),
agm hassasiyet ve agm huzursuzluk gibi deEiSiklikler varsa; serotonin sendromu ya da

n6roleptik malign sendrom gegiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren gOriilse de, yagamt

tehdit edebilecek durumlara neden olabilir, derhal doktorunuza bildiriniz, DEPREKS
kullammrrun kesilmesi gerekebilir.

intihar diigiincesi ve depresyon ya da anksiyete bozuklulunuzun kdttlepmesi
Ruhsal g6ktintit (depresyon) ve/veya kaygr (anksiyete) bozukluklarrnz varsa kendinize zarar

venne ya da intihar diigtinceleriniz olabilir. Bu risk, antidepresanlan ilk kullanmaya

bagladr[rnzda artabilir. QUnkU bu ilaglann etkisini gOstermesi genellikle 2hafta bazen daha

uzun sUrer.

Bu durumda aga[rdaki gibi diig0nebilirsiniz:
. Daha 6nce intihar ya da kendinezaftIr verme diigiincesi varsa

. Geng yetigkinseniz. Klinik gahgmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmig

25 yagrn altrndaki psikiyatrik durumu olan yetigkinlerde intihar davrarugrnda arfrna riskini
gOstermigtir.

Ef,er her an kendine zarar verne ya da intihar etme diigtinceleriniz varsa doktorunuzla irtibata
geginiz ya da hemen hastaneye gidiniz.

Iferhangi bir yalunmrza depresyonunuiz ya da anksiyete bozuklupunuz oldu[unuzu
s0ylemeniz yararh olabilir. Onlardan bu talimatr okumalannr isteyiniz. Depresyonunuzun ya

da anksiyetenizin daha kdttiye gitti[ini ya da davranrglannzdaki de$igikliklerden endige

duyduklarrm size s6ylemelerini isteyebilirsiniz.

18 yagrn altrndaki hastalar bu srnrftaki ilaglan aldrsrnda intihara tegebb0s, intihar dtlgilnceleri ve

muhalefet (alrrhktr olarak saldrrganhk, kargr gelme ve 6fl<e) gibi yan etkilerde artrg riski
bulunmaktadrr. DEPREKS'in btytime, ergenlik, ruhsal, duygusal ve davrarug geligimi iizerine

uzun sllreli gllvenlilik bilgisi smrhdrr. DEPREKS'in gocuklar ve ergenlerde kullantlmasr

6nerilmemektedir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse llitfen doktorunuza
danrgmz.

DEPREKS'in yiyecekve igecek ile kullanilmasr
DEPREKS'i tercihinize g6re yemekle birlikte ya da ayrr olarak alabilirsiniz. Bu ilacr kullanrrken
alkol almaktan kagmmalsmz.

Hamilelik
llaq htllanmadan 6trce doWontrutzaveya eczactruza darugmtz.



Gebelif,in ilk birkag ayr boyunca anneleri fluoksetin kullanan bebeklerde kalbi etkileyen dolum
kusurlan riskinde artrg oldu[unu g6steren raporlar bulunmaktadrr. Genel popiilasyonda,

bebeklerin %l'i kalp kusuru ile dofmaktadrr. Bu oran anneleri fluoksetin kullanan be beklerde

Yo Z'dir. Gebelik srasmda DEPREKS kullanrmrna doktorunuzla g6rilgttikten sonra dozunu

azaltxakson verebilirsiniz. Ancak, doktorunuz durumunuza gOre size DEPREKS kullanmaya

devam etrnenizi de Onerebilir.

Gebelik srasmda ozellikle gebelipin son 3 ayrnda fluoksetin benzeri ilaglar almdr[rnda,

bebeklerde hzh solumaya ve mavimsi bir gOriintim almasma yol agan yenido[anda direngli
pulmoner hi pertansiyon (PPHN) adr verilen ciddi durumun riskini artrrabilir. B u belirtiler

UeUet dopduktan sonraki ilk 24 saat iginde baglar. E[er bebepinizde b6yle bir durum olursa

derhal doktorunuza dantgtnz.

Gebelik srasmda, Ozellikle gebelilin son evresinde ya da doSumdan hemen 6nce

kullanrldrsrnda yenido[an bebeklerde aga[rdaki etkiler rapor edildifinden dik*atli olunmaltdr:
uyaranlari kargi agrrr duyarfu olma durumu (iritabilite), tifeme, kas zayrflrSt, siirekli a[lama
emme ya da uyku srasmda sorunlar.

Tedaviniz srasmda hamile oldu$uruau fark ederseniz hemen dofuorurutza veya eczacmtza

darustruz.

Emzirme
Ilact htllanmadan drce dofuorumtza veya eczacrnaa danqtnrz.,

Fluoksetin anne siitiine geger ve bebeklerde yan etkilere neden olabilir. Kesinlikle emzirmeniz

gerekiyorsa doktorunuz fluoksetin dozunu azaltabilir.

Ureme

Hayvan Teorik olarak, fakat insan iiremesi iizerine olumsuz bir etkisi heniiz g6zlenmemigtir.

Arag ve makine kullantmt
Bu ilag, karar verme yetene[iniziya dauyumunuzu etkileyebilir. Doktorunuzaya da eczacrntza

danrgmadan trag ya da makine kullanmaymz.

Diler ilaglar ite birlikte kullanrmt

Bu ilag dif,er bazr ilaglar ile etkilegim gdsterebilir. ASaErdaki ilaglarla etkilegim meydana

gelebilir:

. DEpREKS, bazr segici olmayan MAOI ve MAOI tip A ile birlikte kullanrlmamaltdtr, Geri

d6ntigsgz MAOI (brnegin tranilsipromin) tedavisi kesildikten 2hafta sonra baglatrlmaltdrr.

Bununla birlikte,'fluo[setin tedavisi, MAOI-A olarak adlandrrlan bazr geri d6n0giimlii

MAOI'ler (6me[in moklobemid, lin ezolid,) kesildikten sonraki giin balat{lbilir. Bazt

MAOI tip b (selegelin), doktonmuzun sizi yakrndan takip etnesi gartryla DEPREKS ile

birlikte kullanrlabilir.
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. Lityum, triptofan; DEPREKS ile birlikte kullanrldrlrnda Serotonin sendromu riski arar.
DEPREKS lrtyurn ile kombinasyon halinde kullanrldr$rnda doktorunuz kontrol srkhf,rnr

artracaktr.
. Fenitoin (sara igin kullanrlrr); DEPREKS bu ilacrn kandaki diizeylerini

etkileyebilecetinden, birlikte kullamlacaksa daha dikkatli olunmaltdr.
. Tramadol (agr kesici) ya da triptanlar (migren igin); artan hipertansiyon (kan

basrmcmzda artrg) riski bulunmaktadrr.
. Kalp ritnini etkileyebilen ilaglar 6r. Srnrf IA ve III antiaritmikler, antipsikotikler (0r.

fenotiyazin tlirevleri, pimozid, haloperidol), trisiklik antidepresanlar, bazr

antimikrobiyal ajanlar (6rne!in sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin [V,
pentamidin) antimalaryal tedavi dzellikle halofantrin, bazr antihistaminikler (astemizol,

mizolastin).
. Flekainid ya da enkainid (kalple ilgili sorunlar igin), karbamazepin (sara igin), trisiklik

antidepresanlar (6rnegin imipramin, desipr arrdn ve amitriptilin); DEPREKS bu ilaglann

kandaki duzeylerini de[igtirebilece[inden, doktorunuz bu ilaglann dozunu azaltabilit.
. Tamoksifen (meme kanseri tedavisi igin); DEPREKS bu ilaglann kan dtzeylerini

de[igtirebilecef,inden ve, doktorunuz farklt antidepresanlarkullanabilir.
. Valriarin ftanisulandrrr), Non Steroidal Antienflamatuar ltaglar (a$q ateg ve iltihaba

etkili) ya da kam sulandrrabilen diper ilaglar (klozapin ve aspirin); DEPREKS bu ilaglarrn

kan prhtrlagmasrna etkisini de[igtirebilir. Varfarin kullamrken doktorunuzun bazr testler

yapmasl gerekecektir.
. bEpngfs kullanrrken san kantaron (St. John's Wort) tedavisine baglanmamaltdr,

ggnkii istenmeyen etkilerde artrg gOriilebilir. DEPREKS tedavisine baqlandtlrnda sart

kantaron ( St. John's Wort) bitkisi San kantaronu kullanmayr kesmeli ve doktorunuza

bildirmelisiniz.

Eler regeteti ya da regetesiz herlangi bir ilaa gu anda hilanryorsana veya son zamanlarda

1i tafia ancesirc kadar) htllandma ise doboruntaaveya eczctcrnua bunlar hakkmda bilgi
veriniz.

3. DEPREKS nasrl kullanrlr?

DEPREKS'i her zaman tam olarak doktorunuzun size s6yledipi gekilde alnrz. Emin delilseniz

doktorunuza ya da eczactnza dantgmz.

Uygun kullanrm ve doz./uygulama srkh$ igin talimatlar
. Depresyon: Onerilen doz giinde bir kapsiildilr (20 mg). Tedavi baglatrldrktan sonraki 3-4

hafta iginde doktorunuz dozajnrzr g6zden gegirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktrr. Uygun

olan durumlarda doz maksimum 3 kapstile (60 mg) kadar kademeli olarak artrrrlabilir. En

d0g0k etkili dozu aldr[rnrzdan emin olmak igin doz dikkatle artrrrlmahdr. Depresyon

ilacmm almaya ilk bagladr[nrzda hemen kendinizi daha iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu

normaldir, gtinkti ilk birkag hafta geginceye kadar depresif belirtilerde iyilegme meydana

gelmez. Depresyon hastalan enaz6 ayhk bir silre boyunca tedavi edilmelidir.

. Bulimia neryoza: Gtlnde iig kez bir kapsiil (20 mg) ya da bir kez iig kapstll (60 mg).

. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB): Onerilen doz gtlnde bir kapslildilr (20 mg). Tedavi

baglatrldrktan 2 hafta sorua doktorunuz dozu gOzden gegirecek v e gerekiyorsa

ayarlayacaktrr. Uygun olan durumlarda doz maksimum tlg kapsille (60 mg) kadar kademeli



olarak artrrrlabilir. l0 hafta iginde herhangi bir iyilegme g6zlenmezse, DEPREKS tedavisi
yeniden de[erlendirilmelidir.

. Adet Oncesi huzursuzluk ( pre-menstrilel disforik bozukluk ( PMDB): Adet d6ngUsii

boyunca her gtin 20 mgdozyadaarahkh olarak adet baglangtcmdan 14 gfin Once baglayarak

adetin ilk gllntlne kadar ve her d6ngiide tekrarlayacak gekilde doz Onerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:
. Kapsillleri bir miktar suyla birlikte yutunuz.
. Kapstlllerigi$remeyiniz.
. Her zdman doktorunuzun talimatlarma uyunuz.
. Doktorunuzun size sdyledi[inden datra fazla sayrda kapstil almayrnrz.

Delbikyag gruplart:
Qocuklarda kullantmt:

DEPREKS'in gocuklarda ve ergenlerde kullanrlmast Onerilmemektedir.

Yaghlarda kullantmt:

Yaghysanz, doktorunuz dozu artrrrken daha dikikatli olacaktrr ve giinliik doz genellikle iki
kapsiilti (a0 mg) agmamahdrr. Maksimum doz giinde 3 kapstlldtir (60 mg).

Ozel kullanrm durumlan:

B6brek/Ifu raciler yetmezlifi :

B6brek fonksiyon bozuklu[u olan hastalarda doktor tarafindan Onerilen doz drgrnda 6zel bir doz

ayarlamast gerekmez.

Karaci[erle ilgili bir sorununuz varsa ya da DEPREKS'i etkileyebilecek bagka bir ilaq da

kullanryorsanz, doktorunuzun kararr daha diigtlk bir doz vermek ya da DEPREKS'i iki giinde

bir kullanmanm s6ylemek y6ntinde olabilir.

Doktorunuz ayrr bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlarr takip ediniz.

Ilacrnvr zamanmda almayr unutmaymz.

Doklorunuz DEPREKS ile tedavinizin ne kadar siirece[ini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz gUnkii istenen sonucu alamazsmz.

Efier DEPREKS'\n etkisinin gok giiglii veya zayrf oldu{una dair bir izleniminiz var ise

doldorurutz veya eczactna ile konusurutz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla DEPREKS kullandlysanrz

DEPREKS'den htllanmana gerekenden fazlasmt latllonmttsana bir doHor veya eczaa ile
konusunuz.

Qok fazla ilag kullanml$sanlz derhal en yakm hastanenin acil servisine bagvurunuz ya da

durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Mttmktinse ydntru;zaDEPREKS kutusunu da ahnz.
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Doz agrmr belirtileri gunlan igerir: Bulantr, kusma, ndbetler, kalple ilgili sorunlar (kalp

atrglarrnda dtizensizlik ve kalp durmasr gibi) akci[erle ilgili sorunlar ve ruhsal durumda

huzursuzluktan komaya kadar ilerleyen de[igiklikler.

DEPREKS'i kullanmayr unutursanz
Bir dozu almayr unuttuysanrz endigelenmeyniz. Bir sonraki dozunuzu bir sonraki gtln normal

saatinde alnlz.

Unuulan dozlan dengelemek igin gifi doz almaytna.

Ilacrnzr her giin aynr saatte almanz, size her gtln ilacrnzr dllzenli olarak almanz gerekti[ini
hatrrlatmaya yardtmct olacaktrr.

DEPREKS ile tedavi sonlandrrrldr[rnda olugabilecek etkiler
. Doktorunuz sdylemedikge DEPREKS ile tedavinizi kesmeyiniz.ilacnrzr almaya devam

eheniz 6nemlidir. Kendinizi daha iyi hissetmeye baglasanrz bile ilacrnzt doktorunuza

sormadan bralanaymz.
. Yanmzda her zaman yeteri kadar ilacrnrzrn oldufundan emin olunuz.

DEPREKS kullanmayr ani ol arak brraktrsrnrzda agatrdaki etkileri ( yoksunluk etkileri) fark

edebilirsiniz: Sersemlik, i[nelenme gibi karrncalanma hissi, uyku bozukluklarr (canh rilyalar,

kabuslar, uyuyamama), huzursuz ya da tedirgin hissetme, sradtgt yorgunluk ya da giigstlzllik,

endigeli hissetne, bulant/kusmq tifreme, bag atrrlart.

QoSu kigiye g6re, DEPREKS brrakrldr[rnda g6rtilen ttim belirtiler hafiftir ve birkag ha fta iginde

kendilif,inden gegmektedir. Tedaviyi kesti[inizde belirtilerle kargrla$rsanz doktorunuza

damgmz.

DEPREKS'i brrakrken doktorunuz dozunuzu bir ya da iki hafta iginde yava$ yava$ azaltmantzr

6nerecektir. Bu da tedavinin sonlandrrlmasmda olugabilecek etkilerin olugma riskinin

azalulmasmr sa$lar.

DEPREKS'in kullanrmryla ilgili ilave sorularmz varsa doktorunuzayadaeczactntzadantgmz.

Bunlarla ya da bqka bir hastahk etkisiyle kargrlagrrsanw doktorunuza bildiriniz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilarylar gibi, DEPREKS'in igerif,inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Aga[rdakilerden biri olursa, DEPRBKS'i kullanmayr durdurunuz Ye DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yalon hastanenin acil b0ltlmline bagvurunuz:

. Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme ya da intihar gibi diigtinceleriniz varsa

Vllcudunuzda giddetli ddktinttt fark ederseniz ya da kagmtq dudaklarda/dilde 9i9me veya

hrrrltr/nefes darhpr gibi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse,



. Kendinizi huzursuz hissediyorsanrz ve hareketsiz duramryor ya da oturamtyorsanz,
al*atizi adr verilen bir durum ortaya grkmrg olabilir; DEPREKS dozunu artwmantz

kendinizi datra k6tti hissetmenize neden olabilir. Cilt renginiz ktrmrzrya dOnmeye

baglarsa ya da gegitli deri reaksiyonlan geligirse veya cildinizde kabarcrklar ya da

soyulma varsa Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
. EEer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEPREKS'e kargt ciddi alerjiniz var

demektir. Acil trbbi mtldahaleye veya hastaneye yatrrrlmantza gerek olabilir.
. Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek g6ritllir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark eder:seniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakrn hastanenin acil birimine bagvurunuz: :

. Solunum hzmm ya da kalp atrm hpmm artrnastyla birlikte agrklanamayan ateg, terleme,

kaslarda sertlik ya da titeme, zihin kangrkhf,r, agrn gerginlik ya da uyku hali (seyrek olarak)

datril olmak iizere gegitli belirtiler bir arada ortaya grkmast (serotonin sendromu olarak

bilinir)
. Qof,unlukla yaghlarda ve idrar s6ktUriicii (ditiretik) alan (yagh) kigilerde gilgsiizliik,

uyugukluk ya da zihin karrgrklt$
. Erkeklerde uzun siireli ya da alnlt sertlegme

. A$rt hassasiyet ve a$lrl gerginlik

. Hzh ve diizensiz kalp ahmr, bayrlma, kalp atrmrndaki igleyigte bir anormalli[in belirtisi olan

ayapa kalkrnca bag dOnmesi veya g6kme gibi kalp problemleri.Bunlann hepsi ciddi yan

etkilerdir. Acil trbbi mtdatrale gerekebilir'

Aga[rdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:
. Uykusuzluk
. Bag a$tst
. Ishal, mide bozuklufu (bulantt)
. Yorgunluk
. Ag hissefrneme, kilo kaybr
. Sinirlilik, endige
. Huzursuzluk,konsanfiasyonzayrflr[r
. Gergin hissetne
. CinsJl dtrtiide azalma ya da cinsel problemler (cinsel aktivite igin sertleqmenin

devamhh[rnda zorluk dahil)
. Uyku sorunlan, ola$andrgr rtiyalar, yorgunluk ve uykusuzluk
. Sersemlik
. Tat alma duyusunda de$igiklik
. Kontrol edilemeyen titreme hareketleri
. Bulanrk gOrme
. Hrzlt ve diizensiz kalp atrm hissi
. Al basmast
. Esneme
. Haztmszltk, kusma
. A$ukuruluf,u
. D6kllnttl, kurdegen, kagmma

' Agrt terleme



. Eklem a$tst

. Srk idrara grkma

. Agrklanamayan vajinal kanama

. Titreme hissi ya da iigiime

. Kendine yabancrlagma duygusu

. Tuhaf dUgtinme

. Anormal mutluluk hissi

. Orgazm problemleri

' Di$ gtcrdaffna
. Kas seyirmesi, istem drgr hareketler ya da denge veya koordinasyonla ilgili problemler
. .GOz bebeklerinin geniglemesi
. Tansiyon dUgllkllt$U
. Ktsa nefes alma
. Yutmada zorluk
. Sag doktllmesi
. Deride berelenme e[iliminde artq
. Sof,uk terleme
. idrara grkmada gugliik
. Srcak ya da soSuf,a kargr hassasiyet
. Kanda tuz seviyelerinde diigiikltik
. Tipik olmayan saldrrgan davranrglar
. Varsanr(hal0sinasyonlar)
. Huzursuzluk
. Panik ataklar
. N0betler
. Kan damarlan iltihabr (vasktilit)
. Boyun, ytD, dudak velveyaboEu gevresindeki dokularda hrzh gigme
. Yemek borusunda a[rr
. G0ne$e hassasiyet
. Memelerden s0t gelmesi
. Kanama veya gtirtime riskini artran trombositlerde azalma
. Intihar dllgilnceleri veya kendine zardr venne
. HafrzazB.yfihlr
. AkciEer problemleri
. Sanhlc, anormal karaciler fonksiyon test sonuglan
. Kas a$mr
. Idrar yapmada zorluk
. Kafa kangrkhf,r ftonftizyon)
. Kekeleme
. Burun kanamast
. Kulaklarda gmlama
. Deride agrklanamayan giiriime ya da kanamayla iligkili krzankhklar

Kemik krrrk riski - Bu tip ilaglarr alan hastalarda kemik krrrklarmda arh:na riski g6zlenmigtir.
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Qocuklar ve ergenlerde yukarrda listelenen yan etkilere ilaveten DEPREKS bilytimeyi
yavaglatrr ya da muhtemelen cinsel olgunlukta gecikmeye yol aqar. Burun kanamast gucuklarda

yaygm olarak bildirilmigtir.

Bu yan etkilerin goSu tedavi devam ettirildi$inde kaybolmaktadrr.

Bunlar DEPREKS'in hafif yan etkileridir.

E[er bu latllawna talimatmda balai gegmeyen herhongi bir yan etH ile larSilaSrsaruz

dobonmuzu veya eczactnw bilgilendiriniz.

5. DEPREKS'in saklanmasr

DEPREKS'| gocuHarm gdremeyece{i, erisemeyecerti yerlerde ve ambalaitnda saHrymtz.

Bu ilacr, 3QoC'nin altrndaki oda srcakh[urda saklayrmz. lgrktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.

AmbalajdaV son htllanma tarihinden sonra DEPREKS 'i htllanmayma.

Ruhsat sahibi :
Abdi lbrahim llag San. ve Tic. A.$.
Regitpaga Mah. Eski Btlyiikdere Cad. No:3
Esenyurt / Istanbul

Oretimyeri:
Abdi lbrahim llag San. ve Tic. A.$.
Sanayi Mah. Tung Cad. No : 3
Esenyurt / Istanbul

Bu kullwtma taliman CJ-/--) tarihinde onaylanmqtt.
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