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KULLAITMA TALiMATI

PIROFEN 5fi) mg tablet

A$zdan ahmr.

Etkin madde: Bir tablet 500 mg parasetamol igerir.

Yardrma madde(er).' Mikrokristalin seliiloz (pH 102), kroskarmelloz sodyrm,

polivinilprolidon K25, magnezyum stearat

@:

1. PiROFEN nedir ve ne igin hullonilr?

2. PiROFEN 'i kullonmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

3. PiROFEN nosl hulloruhr?

4. Ola*yan etkiler nelerdir?

5. PIROFEN'in sahlanmast

Baghklan yer almaktadrr.

1. PIROFEN nedir ve ne igin kullamhr?

PiROFEN, her tabletinde 500 mg parasetamol igeren, aln kesici ve ateg dtigiiriicii olarak etki

gtisteren bir ilagtr.
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Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAI\iMA TALIMATINI dikkattice

okuyunuz, gEnkii sizin igin dnemli bilgiter igermektedir.

c Bu htllanma talimatmt saklayntz. Daha sonra tebar okumaya ihttyag duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorttlannrz olursa, l'iitfen doldontnuzavsya eczacmaa danrymtz.

o Bu ilag Hgisel olarak sizin igin regete edilmigtir, baglwlanna vermeyiniz.

o Bu ilaun htllanmr srastnda, doktoraveya hastaneye gitti$inizde dohorunuzo bu ilact

lail I and$tnt a s 6yl eyiniz.

o Bu talimatta yaztlanlara aynen uwnuz. ilag hakhnda size fineilen dozun &smda yfrhsek

vqa dfiSfrk doz htllanmaymz.
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PIROFEN, 20 tablet igeren blister ambalajlardadrr.

PiROFEN, hafif ve orta giddetli a[nlar ile ategin semptomatik (hastahlr tedavi edici de$I,

belirtileri giderici) tedavisinde kullamlrr.

2. PIROFEN 'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

PiROFEN'i agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

o EEer parasetamol veya ilacrn igeri[indeki di[er maddelere karyr agrn duyarh (alerjik)

iseniz

o $iddetli karaciper ya da btibrek yetmezli[iniz varsa

PiROFEN 'i aga$daki durumlarda nlxxatl,i KLILLANINIZ

E[er;

Aneminiz (kanszlft) varsa,

Akci[er hastahlrmz varsa,

Karaciler veya biibrek iglevlerinizde bozukluk varsa,

Parasetamol igeran baqka bir ilag kullantyorsanz,

Alkol a|yorsanz giinliik 2 gramdan fazla. parasetamol (4 PiROFEN tablet)

almamaltsmz.

Karaciler enzimlerinde yiikselme ve gelip gegici sanhkla karakterize kalrtsal bir hastahk

olan Gilbert sendromunuz varsa.

3 - 5 ggn iginde yeni belirtilerin olugmasr ya da a[nmn velveya ategin azalmamasr halinde,

parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza dantgrntz.

p|ROFEN akut (krsa siirede) yiiksek dozda ahndr$nda ciddi karaci[er toksisitesine

(zehirlenmesine) neden olur. Erigkinlerde kronik (uzun siireli ve telaarlayarak) giinliik

dozlarda ahndr$nda karaciler hasanna neden olabilir.

parasetamol igeren bir iiriinti ilk kez kullanryorsanr ya da daha iince kullandrysanrz, ilk

dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride krzankltk, d6kiintti veya bir deri reaksiyonu

olugabilir. Bu durumda doktorla irtibata geginiz. ilacr brakarak alternatif bir tedaviye

gegmeniz gerekir. Biiyle bir deri reaksiyonu olugumunda bu ilacr ya da parasetamol igeren
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bagka bir ilacr kullanmamahsmz. Bu dunrm, ciddi ve iiltimle sonuglanabilen cilt

reaksiyonlanna neden olabilir.

Bu uyanlar, gegrnigteki herhangi bir dtinemde datri olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza dantgmu.

pInOffX 'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

Alkolle veya alkol igeren yryecek ve igeceklerle (6rn. bazr ilaglar) birlikte kullaml&$nda

karaci[er tizerine zararh etki gdsterme riski artabilir.

Besinler parasetamol$n ba[rrsaktan emilimini azaltabilir.

U Hamilelik

ilaa htllanmadan 6nce doktot'unuza veya eczactruza danrymrz.

P|ROFEN 'in hamilelikte kullamm gtivenlili$ ile ilgili zararh etkiler bildirilmemigtir. Ancak,

bu d6nernde yine de hekim tinerisi ile kullanrlr.

Tedaviniz srasmda hamile oldu$unuzu fork ederseniz hemen dohorttnua vsya euactnwa

darugtruz.

Emzirme

ilact hrllanmadan tince dohontntaa ve)la eczactntza darusma

pinOfgN 'in emziren anne tarafindan tedavi edici dozlarda almmast bebek iizerinde bir risk

olugturmaz. Parasetamol az da olsa siite gegmektedir. Emziren anneler bu dtinemde hekim

U dnerisi ile kullanabilir.

Arag ve makine kullammr

Arag ve makine kullanma tizerine herhangi bir etki gtistermesi beklenmez. Ancak parasetamol

bazr hastalarda bag ddnmesi veya uyku hali yapabilir. PIROFEN lnrllanrken, uyantk

kalmanzr gerektiren igler yaparken dikkatli olmahsmz.

pIROFEN 'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakklnda dnemli bilgiler

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

sodytrma balh herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
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Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

Bazr ilaglar ile birlikte kullanrldr[rnda piROfEN 'in etkisi de[igebilir. AEaErdaki ilaglan

kullanryorsanrz liitfen doltorunuza siyleyiniz:

o Mide bogalmasrnda gecikme yaratan ilaglar (Orn: propantelin vb.)

o Mide bogalmasrm hrzlandrran ilaglar (Orn: metoklopramid gibi)

. KaraciEer enzimlerini uyaran ilaglar (Orn: bazr uyku ilaglan, sara hastah[rnda kullamlan

bazr ilaglar gibi)

o Antibiyotik olarak kullanrlan kloramfenikol

o Varfarin ve kumarin tiirevi antikoagiilanlar ftan prhtrlagmasrm engelleyen ilaglar)

o Zidovudin (Qocuk ve erigkinlerde gOrtilen HIV enfeksiyonlanmn (AIDS) tedavi ve

l., dnlenmesinde kullamlan bir ilaq

o Domperidon (bulantt-kusma tedavisinde kullanrlrr)

o Alkol

o Antidepresan (ruhsal gtiktintii tedavisinde kullamlan bazr ilaglar)

Efrer regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilaa gu anda htllanryorsantz veya son zamanlarda

htllandmtz ise liltfen doHontnuzavsya eczactnrza bu konu hakktnda bilgi veriniz.

3. PiROFEN nasrl kullanrhr?

Uygun kullamm ve dozluygulama s*h!l igin talimatlar:

P|ROFEN yetigkinlerde ve 6 yagrn iizerindeki gocuklardauygundur. Yetigkinlerdeve 12 yaSm

U iizerindeki gocuklarda dnerilen dozT tablettir ve gerekirse doz, her 4 saatte bir yinelenebilir.

Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullamlmamahdr. 6-12 yag arasrndalci gocuklarda rinerile'n

doz 4-6 saat ara ile lt}-l tablet Onerilir. Giinliik en yiiksek doz 10-15 mdkg b6liinmiig

dozlarda60 mg/kg'drr.

Belirtilen dozdan fazla kullamlmamah, kullamldr$ takdirde heme,n bir doktora

bagvurulmahdrr.

Uygulama yolu ve metodu:

Agzdan ahmr. Birbardak su ile birlikte yutunuz.
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Defigik yag gruplan:

Qocuklarda kullanlmr:

Bir dolrtorun dnerisiyle olmadrkga 6 yagrndan ktiqtik gocuklara verilmemelidir.

Yaghlarda kullammr:

Sa$rkh, hareketli yaghlarda normal yetigkin dozu uygundur, fahat zayrf, hareketsiz yaglilarda

doz ve dozlam srkhfr azaltrlmahdrr.

Ozel kultanrm durumlan:

Hafif ve orta giddette karaci[er ve bdbrek fonksiyon bozuklulu olan hastalarda dikkatle

kullamlmahdr.
U

EEer PLROFEN 'in etkisinin gok giiglil veya gok zayf oldufiuna dair bir izleniminiz var ise

doktontnuz vsya eczacmrz ile konusunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazle PIROtrEN kuttandrysanr:

Doz agrmr durumlannda solgunluk, igtahsrzhk, bulanfi ve kusma goriilen baghca belirtilerdir,

ancak bazr durumlarda saatlerce belirti gdrtlmeyebilir. Bu nedenle aqrn doz veyakazayla ilaq

alma dunrmlannda derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye bagvunrnuz. Akut (losa

siirede) yiiksek doz ahndrErnda karaciler zehirlenmesine yol agabilir. Agrn dozun zrunltt

alkolik karaci[er hastalannda daha yiiksektir. Parasetamol doz a$lmr hemen tedavi

edilmelidir.

PflROFEN 'den htllanman z gerekenden fazlasmr htllanmrysantz bir doloor veya eczaa ila

konuguntz.

PiROFEN ti kullanmayr unutursanu

(Jnutulan dozlan dengelemek icin gtfi doz almaymtz.

PiROFEN ile tedavi sonlandrnldr$nda olugabilecek etkiler

ilacrruzr doktorunuzun sdyledi[i stire zarfinca kullamn. Herhangi bir olumsuz etki g6stermesi

beklenmez.
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4. Olasr yan etkileri nelerdir?

Tiim ilaglar gibi PIROFEN 'in igeripinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir.

Parasetamoliin istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamoltin l0 gmmm (20 adet

PIROFIN) iizerinde almmasr durumunda zararh etki gdriilmesi muhtemeldir.

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde g6sterildi[i gekilde smtflandmlmtgtrr:

Qokyaygrn :10 hastamn en az birinde gtirtilebilir.
Yaygrn :10 hastamn birinden az,fakat 100 hastamn birinden fazla gtirtilebilir.
Yaygrn olmayan :100 hastamn birinden az,fakat 1,000 hastamn birinden fazla

gtirtilebilir.
Seyrek :1,000 hastamn birinden az gtiriilebilir.

( , Qok seyrek :10,000 hastamn birinden az gtirtilebilirY Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

YayEn olmayan yan etkiler

o Bdbreklerde yetmezlile yol agabilan btibrek hasan (papiler nekroz)

Seyrek gdrfilen yan etkiler

o Kan pulcu[u sayrsrnda azalma (trombositopeni), akyrvar saytstnda azalma (liikopeni),

kan hiicrelerind e azalma (pansitopeni), anemi (kanuzltk)

Bu yan etkilerparasetamol ile neden-sonug iligkisi iginde defildir.

o El, ayak, fr:a ve dudaklann Eigmesi ya da Ozellikle bo[azda nefes darhprna yol agacak

gekilde gigmesi (anaflaktik gok)

U o Akci[erde nefes darh[rna yol agacak astrm benzeri belirtiler (bronkospazm)

o Bulanfi, kusma, ishal, kann a[nst

o KaraciEer hasart

o Deri diiHintffsii, kagmh, egzerna, alerjik tidem, yiizde, dilde ve bopazda giglik

(anjiyotidem), yaygm akrntrh d6kiintiiler (akut generalize eksantemat6z ptistlilozis), el,

ytiz ve ayakta dantele benzerkrzankhk olugturan, agrn duyarhhk (eritema multiforme)

Bilinmiyor

Merkezi sinir sisteminde uyanlma, bag diinmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde

iltihaplanma (ensefalopati)
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E$er bu kullanma talimatmda bahsi ge7meyen herhangi bir yan etki ile kargilagrsaruz

doktorunuzu veya eczacrnzt bilgilendiriniz.

5. PIROFEN'insaklanmasr

PLROFEN'i gocaklann gdremeyece{i, erigemeyece$i yerlerde ve ambalajtnda saklayna.

3OoC'nin altrndaki oda rsrsmda ve ryrktan koruyarak saklaytnz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmu.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra P|ROFEN 'i htllanmaymtz.

E[er iirflnde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz PiROFEN 'i kullanmayrmz.

Kullamlmamrg giizeltilerveya atrklar lokal prosedtirler do!rultusmda atrlmahdrr.
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