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KT]LLAIYMA TALNUATI

XENDRO 5 md 100 mt W infrzyon igin gOzelti igeren f,ekon

Damarigine uygulamr.

. Etkh ntodde: 100 ml'lik gigeler, 5.330 mg zoledronik asit monohidrata egdeger 5 mg

zoledronik asit (susuz) igerir.

. Yardntt naddeler: Mannitol, sodyum sitraq enjeksiyonluk su

Bu Kullanma Talimetnda:

I. reNDRO nedir ve ne igin hullan lr?
2, )(ENDRO'yr kullan rrodan Ance dihhot edilnai gercbnlcr
3, WNDRO narrll kullanfir?
1. Olostyan etffilct nelerdh?
5. )GNDRO' nun sahlanmur

Baghklan yer almektadr.

1. trGNDRO nedir ve ne iein kulllnrlr?

XENDRO, damar igine uygulanan benak, r€nksiz bir qnzeltidir. Doktor veya heurgire

tarafindan damannrza tek seferde verilir.

XENDRO, 100 ml kullamma haar inftlzyon q,Ozeltisi igerur plastik bir $$ede

ambalajlangr$tr. Her bir 100 ml'lik $i$e, 5 mg zolednonik asit igerir.

XENDRO, bifosfonatlar adr verilen bir ilaq grubrma aittir ve agA$daki amaglarla

lullanrlmaktadr:

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KIILLAI{MA TALIMATIM dikkrtlice

okuyunua gtnkfi sizin igin Dnemli bilgilerigemeltedir.

. Bu hilanma talimatmt saHayna. Datw sonra tebm ohtmoyo ihtiyaq duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorulwtna olursa, lfrtfen doborurutzaveya eczactnua dantgma.

. Bu ilag kigiset oloaksbin iginregete edihnigtir, baskdwnwvermeyiniz.

. Bu ilocm htllaruru srasmdq dobora veya hastaneye gitti{inizde dofuorunuzl bu ilact

full an&pntzt s ayl eyiniz.

. Bu talimatta yaztlanlwa oynen ,tyuruE. ilag twkhnda size hnertlen dorun &gmda y0kriek

vqa dfrgfrk doz hilanmqyma.
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. Osteoporozu olan postnenopozal l@dmlarda ve erkeHerde vertebra ve vertebra drgr

hnklann 6nle,nmesi,
. Kadmlarda ve erkeHerde osteoporoza ba$r kalga krnB sontasr yeni klinik hnklann
Onlenmesi,
. AFrz yolu ile ya da enjeksiyon geklinde glukokodkoid tedavisine baSlanan veya tedavisi

devam eden ve tedavinin 12 aydan daha uam stire devan etuesi beklenen (6r. RomAizmal

nastahklar, tip I diyabetin de aralannda oldu[u bazr hormonal hastahklar, lconik iltihabi

barsak hastahklan, kronik obstr0ktif akciler hastah$, kanser tedavisi, organ mkli gibi

dudmlar) l€dm ve erkeklerde glukokortikoide ba$r osteoporoztur tedavisinde,
. Kadrn ve erkeklerde kemikteki Paget hastal$nrn tedavisinde.

0steoponoz
Kemiklerin incelmesi ve giigs[degmesini ige,ren bir hastahkur ve menopozdan sonra

kadmlada uk g6riiliir; ancak erkeklende de g6rtllebilir. Menopozdq kaftnlann ytrmurtafuHan

kemikleri sa$rkh hrtnaya yardrmcr olan kadrnhk hormonu Ostrojenin iiretimini durdunr.

Menopozdan sorua kemik kaybr ortaya grkar, kemikler gtigstlzle$r ve daha kolay hnlr.
Aynca uztur streli steroid kullanrmr sooucunda lodrnlarda ve erkeHerde kemik gficllne etki

eden osteoporoz olugabilir. Ostooporozlu pek gok hastada hig serrptom gOr0lmez; ancak bu

hastalar yine de kemik km$ riski altmdafular, gtlnkii osteoporroz kemiklerini daha gligsflz

yapmshr. Ayncq cinsiyet hormonlannrn, Ozellikle de androjenlerden ddniigen dstrojenlerin

dolagrmdaki diizeylerinin azalma$ da erkeklerde datra kademeli bir gekilde g6zlenen kemik

kaybrnda rol opamaltadr. )GNDRO hem erkeklerde, hem de kadmlarda kemi$ gitglendirir

ve bdylece knlna olasrhgm azalw )GNDRO uzun s0re ige yaradr$ igin yeni bir )GNDRO

dozuna I yrldan daha 6nce gereksinim otnayacaktu.

KemiEin Pagethasteh$
Yagtr kemik materyalinin yrhlmasr ve yerine yeni kemik materyalinin gelmesi norrraldir. Bu

siir€ce yeniden yaprlanma (remodelling) adr verilmehedir. Paget hastah! nda, kemi&n

yeniden yaprlanma silreci gok hrzt gergeklegir ve yeni kemik rnateryali hastahkh bigimde

biiyttr; bu da normalde,lr zayrf olmasrna yol agar. Hastal*tedavi editnezse, ke,mikler deforme

ve aSnh hale gelir ve knlabilir. )GNDRO kemik yaprlanma stlrecini notmale d6ndtir0p

normal kemik olugumunu saElayarak kemi$n eski gtictineyenidenkavugmasm sa$lar.

2. XENDRO'yu }utlenmaden 6nce dikht edilmesi gerekenler

Size )GNDRO verilmeden 6nce, doktorunuz tarafindan verilen tiim talimatlara dilckatlice

uylmuz.

)GNDRO'yu aga$daki dummlarda KLILLANMAYINIZ

ESer,
. Zoledronik asit, di[et bisfosfonatlar veya XENDRO'nun igeri[indeki diler maddelere kargr

alerjiniz (agrn duyarhl{mz) varsa.
. Hipokalseminiz varsa (Vani kanrmzdaki kalsiyum diizeyr Sok dUgUkse).

. $iddetli bObrek sorunlanmz valsa
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. Gebe iseniz veya gebe kalmay planhyorsanrz

. Emziriyorcanrz

IGIYDRO'yu agagdaki dummtarda DfoC(l{tl,l KULLANIMZ
Size )GNDRO verilmeden Once, gunlan s0yleyiniz:

' XENDRO ile aym etkin rnaddeyi i$eren Ronix ile tedavi g6rtiyorsanrz.
. B0brek sonmunuz varsa ya da Onceden ohnugsa.
. ileri yagta iseniz.
. EEer )GNDRO almadan 0nce ya da al&lctan sorua viictrdunuzda yeteri l@dar zu yoksa

(dehidrasyon).
. Kalsilnrm yaMD vitamini eksiHiErniz va$a.
. GftilUk kalsiyum ve vitamin D takviyesi alamryorsamz.
. Bolmuntrzdaki tiroid ve paratiroid bezlerin bir ksmr ya datUmO cerrahi olarak 4lrnmrgsa.
. BaFrsaklannran bir b6ltlnfl cerratri olarak 6[rnmrgsa.

U )GNDRO kullanmadan 6nce, gene, dig eti ya da her ikisinde de aEru $i$me veya uyu$na
va$la (ya da Onceden oldu ise) ya da geneniz agrlagryor ya da di$niz gekildi ise doktorunuza

bildirrrniz.

)GI{DRO laillanmadan 6nce, dig tdavisi g6rtiyorsanrz ya da size dig cenahisi

uygulanacaksa, )GNDRO tedavisi gdrdtg0ntizLi dig doktorunuza sOyleyiniz.

Ozellikle uann silre osteoporoz tedavisi alan bastalarda uyluk kemi[inde ahgrlmadrk hnktar
meydana gelebilir. E[er uyluk, kalga ya M kaugnuda a!pr, gflgslizlttk ya b rahatsd*
ya$arsanu brmu doktonrnuza anlatmrz, giinlc0 bu olasr bir uyluk kemiB kmBrnrn erken

gOstergesi olabilir.
Ilacrn yaratlzaat oramna g6re kesilmesi gtindeme getebilir.

)GI{DRO 18 yagrn altndaki kigilere Onerilmemektedir. Qocuklarda ve ergenlurde )GI{DRO
kullanmr incelenmemigir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir d0ne,mde dahi olsa sizin igin gegerliyse lttren
doktorunuza bagvurunz.v
XEITIDRO'nun yiyecek ve igecek ile kulllnilmest
)GNDRO tedavisi uygulanmadan Once ve sonra, doktonrnuann talimatrna uygun $€kilde
muflaka yeterli mikarda (en u bir ya da iki bardak) s1v1 xtrnrz. Bdylece dehidrasyonun

0nlenmesi sa$anmrg olur. )GI\IDRO tedavisinin uygulandrg giln normal bir gekilde

beslenebilirsiniz.

Hamilelik
llact hilanmadan arrce dohonmuzaveya eczocmtza daruSma.

Gebe iseniz veya gebe kalmap planhyorsanrz )GNDRO kullanmamahsrnrz.

Tedovi strostnda lumile oldupuruzu fuk ederseniz lumen dofuoranua vEn eczaunaa
darugtna.



Emzime
Ilaq fullamndon ance dofuoruntaaveya eczadnaa doruyna.

Emziriyonanrz )GNDRO kullenmamal$uuz.

Herhangi bir ilaq almadan 0nce doktorunuz ya da @zarlnvadaugrmz.

Aragve makine kullanma
)GNDRO kullanrmr srasmda bag d6nmesi hissediyorsanrz, kendinizi iyi hissedinceye kadar

arae ve makine kullanmaynz

XENDRO'nun igerilinde bulunan bazr yardmcr maddeler heklonda 6nemli bilgiler

Bu tbbi iiriin her doarnda 4950 mg mannitol iqerir; dozu ve larllanrm yolu nedeiriyle herhangi

bir uyanya gerek yoktur.

Bu ubbi firlln her doarnda I mmol (23 mg)'dan dqha az sodSrum ihtiva eder; bu dozda

sodyumabalh huhangi bir yan etki beklenmemeldedir.

U Difer ilaglar ite birlikte kulhnmr
Bob,reklerinize zanaflt oldugu bilinen herhangi bir ilag (aminoglikozid gnrbu antibiyotikler

gibi), 6megn idrar sdkttlrilcfl ilaglar (difiretik) almakta iseniz doktonmuann brmu bilmesi

OzelliHe Onemlidir.

EW regeteli ya da regetesiz herh,ongi bir ilaq gu anda htllanyorsana vsya son zunqrloda
htllmdmu ise, liltfen doborurunayeya eczacmaa btmlu lwkhndo bilgi veriniz.

3. XEITIDRO nasil kullanftr?

Uygnn kullenmve dozluygulama ukh$ igin talimatlar:
Doktonunrz her XENDRO uygulamasrndan 6nce b6brek fonlsiyonunuu kontrol emek igin

kan testi yapmahdr. Doktonmuzun ya da hemgirenizin talimafi 0zerine, )GNDRO

uygulamasrndan 0nce, bir kag saat iginde, en az bir ya da iki badak srvr (tencihen su) almanr-

sizin igin 0nemlidir.

Osteoponoz

Normat doz, 5 mg'hk t€k bir intraven6z )GNDRO inffrzyonudur ve doktorunuz veya

he,m$reniz tarafindan uygulanr. ibftizyon en ilz 15 dakil@ sitr€cektir. Sonraki kullamm
z:rrm:rm en az I yrl gegmesi kaydryla hekiminiz tarafindan belirlenir.

Yalan oi^aukalga kn$ gegirdiyseniz, XENDRO'nun kalga onanm cerrahisinden iki hafta

yada dahauann bir stlre sonrauygulanmasr Onerilir.

Doktonrnuz ya dahemqireniztarafindan size verilentUmtalimatlara diklcatlice uyunuz.

Iklsiyum ve D vitamini takviyelerinin (Omefin tabletler) doktonmuann yOnlendirdi$ gekilde

6lrnmnsl gok 0nemlidir

Osteoporoz igin )GNDRO bir yrl etki g6sterir. Bir sonraki doza bir yrl sonra ihtiyacrnrz

olacakhr.
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Peget hastalt$
Normal doz, doktonrnuz veya hemgireniz tarafindan damanruza tek bir infrzyon yoluyla

uygulanan 5mg'du. Infriryon en az 15 dakika siirecektir. Sonraki kullamm zamam en az I yrl

gegmesi kaydryla hekiminiz tarafindan belirlenir.

Doktonrlrz ya da hemgireniz size verilen t0m talimatlara dikkatlice uyunuz.

Doktonrnrz )GNDRO verildikten sonra en az ilk 10 gUn kalsiyrm ve D vitamini talrviyeleri

(Orn. tabletler) almanr-r Onerebitir. Intrrzyondan sonraki d0nemde kanmzdaki kalsipm

dtizeyinin gok dtigUk dtizeye inmemesi igin bu Oneriyi dikkattice yerine getirmeniz 9ok

Onemlidir.

Paget hastahprnda )GNDRO bir yrldan trzun bir stlre etki g0sterebilir ve doltonrnuz yenid€n

tedavi uygulanmasr gerekip gerekmedi[ini size bildirecektir.

Doktonrngz hastahFmza ba$h olarak ilacrnan dozunu belirleyecek ve size uygulayacaknr.

Eger )GNDRO'nun etkisinin gok giiql'ii veyo zoytf oldu$una doir bir izleniminiz vor ise

dofuorunw Wa eczacma ile konuSurua.

DeEi$kyry gnnplan:

Qocuklerve ergenlik donemindeki genglerde (lE yag alh) kullanm:

Qoclklarda ve ergenlik donemindeki genglerde )GNDRO kullamlmasr Onerilmez. QUnkU bu

hasta gruplannda kullanrmr incelenmemi$ir.

Yaghlarda ( 65 yag ve irzeri) kulhum:
65 yag ve iizerindeki hastalar igin 6zel bir doz Onerisi yoktur.

Ozet tuUanm dunrmlan:
B6bnek/Ift raci$er yetm qM
IGraci[er ya da b0brek yemedipiniz van*a dikkafle kullanmrz.

$iddetli b0brek yetmezli[iniz vann kullanmayuuz.

XENDRO'yu kulhnmayr unutursauz
Randevungzun yeniden planlanmasr igin doktorunuza ya da hastaneye batsvurunuz.

Urutnlan dozlort dengelemek igin gfi doz almcytna.

XENDRO ile tedavi sonlandrnldr$nda olugabilecek etkiler

)GNDRO tedavisini durdurmayr dtigiinilyorsanrz liitfen randevunuza giderek

doktonmula konugunuz. Doktonmuz size Onerilerde bulunacak ve XENDRO

stireyle tedavi gOrmeniz gerektifine karar verecektir.

bu konuyu

ile ne ledar
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4. OIa$ yen etkiler nelerdir?

T[m ilaglar gibi, )GNDRO'nun igeriginde buluoan maddelere duyarh olan kigilende yan

etkiler olabilir. QoEu dunrmda 6zel bir tedavi gerekmemektedir.

Ilk innUyonta ilgili yan etkiler gok slk gortllmekte (hastalann o/o3D'dan fazlasrnda), ancak

daha sonraki inftlzyonlarda dqha az srkhkta ortaya grkmaktadu. Ateg, titeme, kas veya eklem

agnsr ve bag alnsr grbi yan etkilerin Soguolugu )GNDRO veriliginden sonraki ilk iig g0n

iginde meydana getnektedir. Semptomlar genellikle hafif ila orta giddette ohnakta ve tig giin

iginde kaybolmaktadr. Doktorunuz bu yan etkileri azaltmak igin ibuprofen ya da parasetamol

gibi hafif bir aEn kesici dnerebilir. Bu yan €tkilerin g6r0lme olasrh$ daha sonraki )GNDRO

dodanyla birlikte azalmaktadrr.

Qok yaygrn gOriilen yan etkiler (l0lrastanm en az l'inde e6r0len):

Atel

Yayenn eOrtilen yan etkiler (10 hastann birinden az. fakat 100 hastarun birinden fazla

g6rtilen):

Bag a[nsr, baq d6nmesi, bulant, kusma, ishal, kas alpsr, kemik ve/veya eklem alnsr, srt, kol

ve bacak alnsr, grip benzeri belirtiler ( yorgrrnluh titeme, kemik velveya eklem afnst)

titneme, yorgunluk hissi, dikkat boa*lugu, giiqsiizl0k aEn, iyi hissetrreme, inffizyon

b6lgesinde krzankhk, $i$me ve/veya aln gibi deri reaksiyonlan.

Paget hastahg olan hastalarda: kandaki kalsiyum dfizeyinin dtlgiik otnasrna ba$lt

semptomlar; drneEin kas spaunlan, ya da uyugukluk veya OzelliHe a$z kenannda

kanncalanma hissi.

)GNDRO kullanrmr ile poshenopozal osteoporoz hastalannda dtizensiz kalp ritni (atiyal

fibrilasyon) g6riilm0$tiir. IGlp rimindeki bu diizensizlile )GNDRO'nun neden olup

olmadrg kesin olarak bilinmemektedir; ancak )GNDRO al&ldan sonra rabatstdtk

hissederseniz doktorunuza haber veriniz.

Yaygrn olmayan yan etkiler (100 bastanrn birinden az. fakat 1000 hastaun birinden fazla

gdrlilen):

Grip, ust solunum yolu enfeksiyonr1 krma kan hticrelerinin sayrsrnda a-^lma, igah kayh,

uyhrsuzlulq biling ve dikkat azalma$n igenen uyuklnma, i[ne bama hissi veya kanncalanma

hissi, gok yorgun hissetne, titneme, gegici biling kaybr, gizdre enfeksiyon veya tahrig veya

a!n, krzankhlq rgrga duyarhlil$ ba$ta dOnme hissi, kan basmcma arhg, hararet 6kstr0k, nefes

darlg, mide rahatsrzh$, kagrnt, ciltte hzankhls, boytur a{grsl kes, kemik yada eklem

l<afihEt, eklem gigmesi, kas spazmr, omuz a$nsr, g6gils kaslannda ve g6!ps kafesinde a!p,
eklem iltihabr, kas gflgsttzlUgil, normal olmayan b6brek testi sonuglan, dflzensiz stkhkta idrara

grkma, elde, bilekle,rde ve ayaklarda gigme, susama, dig a$nsr, tat boalklu$u.

v
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Srkltfr bilinmeven van etkil€r Gld€ki veriler ile belirleoemsyeoek kadar az hastada g6,r0l€n):

Ba9 d6nmesi ve solunum gtglt!0 dahil ciddi alerjik reaksiyonlar, Ozellikle y0zde ve bopfu
gigme, kan basncrnda dU$09; agzda" diglerde ve geirede atn, a&m i9ia6l6 $gne ya dt yamlar,
genede uyugma ya da atrhk hissi veya dig kaybr, bdhek boarklugu (az idran e*ma gibi),

ate$ kusma ve ishal gibi doz sonrasr belirtiler,e bath geligebilen v[ort uvrsnda azalma

Ozellikle osteoporoz igin uzun s[redir tedavi gtlrmehe olm hastalarda sey* olarak

kalea(uyluk) kemiEindc olagan drE hnklar meydana gelebilir. EEer kaleanrzda, uylulunuzda
(diz ve kalga arasmda) ya da kasrsnzda aEn, Strgstzlf,k ya da rahatsrdrk hissederseniz

doktorunuzla konugunuz; eUrrk0 brl, kalga knFnm erken bir belirtisi olabilir.

E[er bu fullamu tdirrut ndo balai gegroyen ]erlangi bir yot etV ile ko$lagtrsota
doborumnt veya eczaanat bilgilendiriniz

5. l(EI\lDROtnun stlrhnnrasl

Dokor, hemtire veya eczacrnrz XENDRO'nun uygun gekilde nasrl saklanacagnr bilmektsdir.

XENDROfu gocttkJun gdreneyece[i, ergenuyeceti yerlerde ve otbalajnda sffiaynz

Agrlmamrg flakonlan 25o C'nin altnda oda scakhgnda ve orijinal ambalajmda saklaynz

Mlrobiyal kontaminasyonur Onlenebilmesi igin, $ge agldrlcan sonra iffin hemen

kullaulmaldr. He,men kullandmartg ukdfude kullanmdaki saklma slreleri ve

kullanrmdan Onceki kosu[ar kullanrcmm sonrmlulu$mdadr ve normalde bu s0re 2oG

8"C'de 24 saati gsgmemelidir. Buzdolabuda saklaomg g0zelti kullandmadan 6nce oda

scaklgna getirilmelidir.
Ambalojm tuerin& belirtilen son hilutm tuihh&n soma MNDROfu fullannaltnz.

Eter or{inde ve/vrya ambalajmda bozukluklar frrk ederseniz )GNDRO'yu kullanmapnz

RullriatSahibt: Centurion Pharma llrry Sanayi ve Ticset Limitd $fuketi
Balmumcu Ho$sohbet Sok No: 6
BegiktatdSTAI.IBUL

ldol llagDolum San ve Tic. A.$.
Davutpaga Cad. Cebealibey Sok. No: 20
TopkaptnsTAi{BUL

batmyel:

v

BuMlannatalimat tuihinde orrylanmry*.
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SAGLIK MESLEGI MENSUpLARTNA y0rei,k n[,ci

A$a$daki bilgiler yalruznatp ya da saghk mesleg mensuplan igindir.

5 mg )GNDRO dozu muflaka en uz 15 dakil@ iginde uygulanmahdr. )GNDRO
uygulanmadan Once ve sotua trastalar mutlaka uygun bigimde hidrate editnelidir. Bu Ozellikle
diliretik tedavi alan trastalarda Onemlidir.

B6brek yan etki riskini en uzaindirgemek igin Aagdaki Onlemler dikkarc aluunalrdr:

$iddetli b6brek boa*lugu olan hastalarda (kreatinin klerensi <5 mudakika) )GNDRO
lullaumr, bu poptllasyondaki armrg bdbrek yehedigi riskine bagh olarak kontnendikedir.

)GNDRO bObrek fonksiyonunu etkileyebilecek di[er trbbi tlr[nler ile bir ilada verildi[inde
dil*atli larllamlmahdr; her )GNDRO doamdan 6nce serum kreatirin d0zeyl Olgtllmeli ve

loeatinin klerensi hesaplanmahdn. Onceden bdbrek fonksiyon boa*lugu olan hastalarda

s€rum kreatinin dlizeyindeki arhg daha fazla olabilir, bu risk alnnda olan hastalarda arahHr

serum loeatinin konnol0 dtlgllnilfunelidir. Ditretik tedavi alanlar olmak Uzerc hastalar

)GI{DRO uygulamasmdan 6nce uygrrn gekilde hidrate edilmelidir. Tek bir )GI{DRO doan 5

mg'r aqrnamahdu ve infrzyon sflresi enazli dakile olmahdr

Yalon zarrlafia dfi$ik tarmaya ba[h lolga krnEr meydana gelmi$ olan hastalarda )GNDRO
inffizryonrmun kalga kmElnrn onanmmdan iki hafta ya da daha uarn bir sllre sonra

uygulanmasr Onerilir.

0nceden var olan hipokalsemi )GNDRO ile tedaviye baglamadan 6nce mutlaka yeterli

miktada kalsipm ve D vitamini ile desteklenmelidir. Di[er mineral metabolimasr
boarkluklan da (6rn. paratioroid rezervi yetersidi$, kalsiyumun baE rsaklarda k6til emilimi)
etkili bigimde tedavi edilmelidir. Hekimler b6yle hastalarda klinik g0dem yapmayr

d0giinmelidir.

Kelnik d0ngiisii artsr kerni$n Paget hastah$nm tipik bir 6zelli$dir. Zoledronik asidin k€mik
d6ngtistt iizerindeki etkisinin hrdr baglamas nedeniyle, bazen semptomatik olan gogici

hipokalsemi geligebilir ve genellikle XENDRO infttzyonundan sonraki ilk l0 gtin iginde

maksimum ditzeyde olur.

)GNDRO uygulamasryla ba$anth olarak yeterli kalsiyum ve D vitamini ahmr

0nerilmektedir. Ayncq Paget hastalg bulunan kigilerin )GI{DRO uygulandrktan sonra en az

10 gtin stlreyle, en az en az 500 mg elementel kalsiyuma karflhk gelen yeterli kalsiyum
takviyesini gilnde iki kez almalan giddefle tavsiye edihnektedir. Hastalar hipokalse,mi

semptomlan konusunda bilgilendirilmeli ve riskli d6nem suasnda yeterli klinik gddem

altnda tutulmahdr. Paget hastal$ olan hastalarda )GNDRO infttzyonrmdan Once serum

kalsiyum diireyinin dlgiilmesi Onerilir.

I
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Yakm zamanda d{gltk tavma},a baEh kalga km$ rreydana gelmig olan hasularda ilk
)GNDRO infflzyonundan Once oral yolla veya intramtlsktlla yolla 50,000 ila 125,000 IU D

vitarnini y0kleme dozu voilmesi dneritnektedir.

XEI\DRO na$l hrzrrhnrr ve uyguhnr
)GNDRO 5 mg gOzelti kullanrma haru&r.
Tek kultanrmhknr. Kullaulmmry gOzelt'rler mlmahdr. Ydnzca benak, pailiktll igermeyen

ve rcngi bozulmamrg gOzeltiler kullanrtmahdr. )GNDRO bagka ilaplar ile kmgtntnamah ve

aynr mda intavenoz okak verilmemelidir ve delikli bir infflaon hatt yoluyla sahit infrzyon

hrznda uygulanmahdn lnfuzyon s0resi 15 dakikadan daha az otmmalrfu. )GNDRO'nun

kalsiyum igeren hertangi bir g0zeltiyle temas etmesine kesinlikle izin verilmcmelidir.

Buzdolabrnda muha&za ediliyorsa uygulamadan 6nce oda srcakl&na gelmesi be]lenmelidir.

Inftzyonun hazElanmasr $rasEda aseptik teknikler uygulanmahdu. lnftzyon mudaka

sundrt tbbi uygulamaya uygu gekilde yaplmahdr.

SI\DRO'nun rallennrsr
I CocuHann gOrcmeyeceli, erigemeyeceti yerlade ve ambalajmda s*laymrz.

XENDRO'yu kutrmun ve gigenin tlzerinde belirtilen son kullanma tadhind€n soDra

tuttmmayntz.
Agtlnams flakonlan 25' C'nin altnda oda scakl$nda ve orijiral mbalajmda satlaynz
Mtrrobiyal kontaminasyonun Onlenebilmesi iCnL gi9e a$l&ld"n sonra lh0n hemeo

kullenrlmrhdr. Hemen kullanrlmadr$ takdirde, kullanrmrtaki saklrma sttrreleri ve

kullanrmdan onceki kosular kulaolcmm sorumlululundadu ve normalde bu sme 2oc-8oc'de

24 sa8ti gefmemelidir. Buzdolabmda sattanmrg gozelti kullamtnadan 6nce oda $cakh&n8

gelmesi beklenmelidir.
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