
u

KULLAI\MA TALiMATI

ZOX'ER@ 4mgt 2ml EnieksiyontukSolflsyon igeren Amput

Ethkntodde:5.000mgOndansetronhidroklorllrdihidrat (4 mg Ondansetron baza egdeper)

igerir

Yar&nct nuddeler: Sitik asit, sodyum sitrat, sodyum kloriir ve injeksiyonltrk su iqerir.

Bu Kullanme Talimatmda:

7. ZOFORnedbve ne igin hullan*r?

2. ZOFER'| hallanmadan Ance dihkat edilmesi gerehenler

3. ZOFER nosil hullanilv?

1. Olastyan ethiler nelerdir?

5. ZOFER'iI saklawnost

Baghklan yer almektadrr.

\.,

Bu ilacr kulhnmeye baglamadan 6nce bu KULLAI\IMA TALIMATIM dihkatlice

okuyunuzr gtnkt sizin igin Onemli bilgiler igemektedir.

o Bu kullanma talimattnt saHaymtz. Dalw sonro tebm ohtmaya ihtiyag duyobilirsiniz.

. EEer ilarc sorulartna olursa,lillfen dohorurutzaveya eczctcmua daruSmtz.

o Bu ilag Hgisel oluak sizin igin regete edilmistir, bagkalmma vermeyiniz.

o Bu ilacm htllarumt srosrtda, doboro veya lwstaneye gittifiinizde dofuorunuza bu

ilaa httt andt$rnat s byleyiniz.

o Bu talimattoyaztlanlua aynen uyuruE. ilag lrukkutdo size hnerilen dozun &gmda

yfilcsehvcya dfrgfrh doz hilanmcyma.



l. ZOFER nedirYe ne igin kullanrhr?

o ZOFER ondanseton etkin maddesini igerir. Enjeksryon veya inffizyon igin berralq

renksiz, gOzelti igeren bir ampulltik ambalajlar halindedir.

o ZOFER anti-emetik olarak adlandrnlan bir ilag gnrbuna dahildir. Bazr ilaq tedavileri

(6rn; kanser ilaglan) kendinizi hasta hissetnenize ve kusmamza neden olabilir.

o ZOFER kendinizi hasta hissetneniziveyakusmamzr 6nler.

o Doktorunuz size ve sizin kogullttnz,auygun olarak bu ilacr segmi$ir.

o ZOFER, tedavi sonrasl kendinizi hasta hissetnemeniz ve kusmarua Onlemek igin

verilmigtir.

2. ZOI'ER'i kullanmadan 6nce dil*rt edilmesi gerekenler

U' Z,()X'ER'i agagdeki dummlarda KLILLAITIMAYIMZ

E[er;

I Ondansetron veya ZOFER'in igeri[indeki herhangi bir maddeye kargr agrn duyarh

(alerjik) iseniz

ZOFER' i egagdaki dummlarda nllq(Atf,i f Uf,f,lffffUZ
E[er;

o Granisetron gibi difer selektif 5-HT3 reseptdr antagonistlerine (bulantr ve kusmayr

Onleyen bir ilag gubu) kargr aqrn duyarh (alerjik) iseniz

o Bagrsaklarmtzdaukanma ya daciddi kabrzhk gikayetlennizvarsa

o Hamileyseniz veya yakrn zamafiahamile kalmayr diigtiniiyorsamz

U o Emziriyonnilz

o Karacilerratratsrzh$ruzvars,a

o Kalp atrmrnda dilzensizlik (aritmi) igeren kalp problemleriniz varsa.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir d6nemde datri olsa sizin igin gegerliyse l0tfen

doktoruntrza damgrruz.

ZOFER'in yiyecekve igecek ile kullanrlmasr

Veri yoktur.

Ilamilelik



Ilaa htllanmodon dnce doHorumtzo veya eczoctntza damsmtz.

Tedainiz strastnda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doldorunuza veya ec%rctruza

dontstruz.

Emzime

ilaq htllanmadan Orrce dofuoruntaoveya eczctcmtza darusma.

Eper ZOFER kullamyorsaruz bebepinizi emzirmemelisiniz.

Arag ve makine kullanmr

Herhangi bir etki gdstermesi olasr de[ildir.

ZOX'ER'in igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkmda dnemli bilgiler

U Her dozunda I mmol (23 mg)'dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma ba$r herhangi

bir yan etki beklenmemektedir.

Diler ilaglrrrla birlikte kullommr

E[er fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini igeren herhangi bir ilag

kullamyorsam z, ZOFER' in etkisi zzalabilir.

E[er tramadol etkin maddesini igeren herhangi bir ilag kullamyorsamz, ZOFER bu ilacrn

a[n kesici etkisini azaltabilir.

Ifulp iizerinde yan etkileri olan ilaq kullamyorsamz, kalp afimr dtizensizlili (ariuni) geligme

riski artabilir.

E$er reqeteli yo do regetesiz herhangi bir ilaa Su inda htllaruyorsanz veya son zamanlarda

L' hilandma ise tiitfen dofuorurutza veya eczacmtza bunlar lrakk ndo bilgi veriniz.

3. ZOX'ER nasrl kullanrlr?

Uygun kullamm vellozluygulama srktt$ igin talimatlar:

Doktorunuz hastaft[rmza balh olarak ilacrmzrn dozunu belirleyecek ve size uygulayacalrrr.

Uygulama yolu ve metodu:

ZOFER kas igine veya damar igine uygulamr.



De$gikyeg gruplan:

$ocuklarda kullanrmr:

Kemoterapi ve radyoterapi sonrast la*ma (6 aydan 17 yaga kadm):

Doktor hastah[a bafh olarak ilacrn dozunu belirleyecek ve gocupunuza uygulayacaktr.

P ostoperatd bulantt ve laxma :

Doktor hastaftga baph olarak ilacrn dozunu belirleyecek ve gocu$untrza uygulayacaktrr.

Yaghlarde kullanrmr:

65 ya$m iizerindeki hastalarda ZOFER'in, dozunda, srkh$rnda ve uygulama yolunda

de[igiklik yaprlmasrna gerek yoktur.

V Ozel kullanrm durumlan:

B6brek yetmezli[i:

B0brek yetnezli[inde ZOFER'in dozunda, srkhlrnda ve uygularna yolunda depigiklik

yaprlmasrna gerek yoktur.

Karaciler yetmezlifi:

Orta derecede giddetli veya giddefli karaci[er fonksiyon bozukluEu olan hastalarda ZOFER'in

giinliiktoplam dozu 8 mgl aqmamahdr.

Eper ZOFER'iln etkisinin qok giiglii veya zoyrf oldu$una dair bir izleniminiz var ise

dokorurutz veya eczactruz ile konuSurutz.

(_. Kullmmanrz gerekenden dahe frula7.OIIER kullendrysanz:

ZOFER'den hilanmantz gerekenden dahafazlasmt hilanmrys(ma bir dohor veya eczact ile

koruqurutz.

ZOtrlER'i kullenmayr unutursanrz:

Unutulan dozlut dengelemek igin qift doz almayma.

ZOX'ER ile tedavi sonlandrnldtFnda olugabilecek etkiler

Doktorunuz ZOFER'i size almamz gereken stire zarfincaverecektir.



4. Olesl yan etkiler nelerdir?

Ttim ilaqlar gibi, ZOFER'in igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir.

Bu ilag, kullanan hastalann btiyiik bir gopunlu[unda herhangi bir probleme neden olmamrghr.

Aga$dakiterden herhangi biri olursa, ZOX'ER'i kullanmayr durdumnuz ve DERIIAL

doktorunuza bitdiriniz veye size en yakm hastanenin acil btlflmtne bagvurunuz:

o A$rn duyarhhk reaksiyonlan. Belirtileri;

- Ani hrnltrlar ve gene a[nsr yadagene gerginli[i.

- GOz kapaklan, yiiz, dudaklar, a$zya da dilde gigme.

- Yumnrlu deri d0lc0ntiis0 ya da vticudun herhangi bir yerinde iirtiker.

t/ Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOFER'e kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil

hbbi miidatraleye veya hastaneye yatnlmam za gerck olabilir.

Di[er yan etkiler agagdaki kategorilerde gOsterildi[i gekilde srmflandrnlmtgttr:

Qok yaygrn: l0 hastailn en az birinde g6rtilebilir.

Yaygrn: l0 hastamn birinden az,fal<dlO0 hastamn birinden fazla g6r0lebilir.

Yaygn olmayan: 100 hastanm birinden az,fakat 1.000 hastamn birinden fazla gOrfllebilir.

Seyrek 1.000 hastanm birinden az g6riilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastailn birinden az g6rtilebilir.

, Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tattmin edilerniyor.v
Qokyeygu g6rilen yan etkiler:

o BaS a$nst

Yaygn gdrtlen yan etkiler:

o Hararet veya srcak basmasr hissi

o Kabrdrk

o Sisplatin isimli bir ilagla birlikte ahyorsamz karaciler fonksiyonunu g6steren testlerinizde

de$giklik olabilir, aksi takdirde yay$n olmayan bir yan etkidir.



Yaygn olmayan yan etkiler:

o Hrgkmk

o Kan basmct diigtiklii$i, halsizlik

o Yava$ ya da dtizensiz kalp atmlan

o G0E0s adnst

o Ndbefler

o Viicutta normalde olmayan hareketler veya sallanma

o KaraciEer fonksiyonunu gOsteren tesflerde depigiktik

Seyrek gDrtlen yan etkiler:

o Ba$ dOnmesi yadasersemlik

U o Bulamk gorme

. Kalp ritninde bozulma @azen ani biling kaybrna neden olabilir.)

Qok seyrek gdrtlen yan etkiler:

o G0rmede azalnaveya genellikle 20 dakika iginde ortadan kalkan gegici gdrrre kaybt

E$er bu hilanma talimatmda balwi gegmeyen herlwngi bir yan etki ile lcugilasrsana

dokorurutzu vEn eczacmtn bilgilendiriniz.

5. ZOX'ERtin Saklanmasr

QocuHann gdremeyecedi, erisemeyece[i yerlerde ve ambalaj mda saklayna.

, 30 oc'nin altrndaki oda srcakhErndave rgrktan korunarak saklanmaltdn.
\,

Son kullanme tarihiyle uyumlu ohrak kullamnlz.

Arnbalaj daki/kartondaW son hilanma tarihfuden s onra ZO F ER' i hil anmalnna.

Ruhsot Sahibi: Adeka itaq Sanayi ve Ticaret A.$.
Necipbey CadNo:88 55020- SAMSLJN

Oraici: Adeka ilag Sanayi ve Ticaret A.$.
Necipbey Cad No:88 55020- SAMSLJN

Bu hilanma talimafi en son 'de onaylanmtsttr.


