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KULLAI{MA TALiMATI

A-NOX FORT 550 MG TABLET
Afuden ahnrr.

Etkin mad.de: Her tablet 550 mg n@roksen sodyum igerir.

YarCtmct maddeler: Amidon, Alkol; Avicel; Laktoz, I\tlg-stearat, Talls Jelatin, Deiyonize su

Bu ilrrcr kullanmeye baglamadan 6nce bu KULLAIYMA TALIMATINI ditrkatlice

. Bu hillonna tolimqtmt saWayma. Dahe sonra tebar ohtmaya ihtiyag duyabilirsiniz.

. EEer ilne soiulartntz olursa, liltfen doHoianuzaveya eczocmaa dontgtnu.

. Bu ilag HSisel oloraksizin igin regete edilmistir, bogkalannovermeyiniz.

. Bu ilacm htllarumt stastnda, dofuora veya hastaneye gitti$nizde dofuorunuza bu
itocr htllon&finan s hyleyiniz.
. Bu tqlimattayazilanlara cynen uyunuz. ilaC hakhnda size hnerilen dozun &Stdo
yilksek vqa dilSilh doz kullanmcy,ruz.

Bu Kullmne Tdimrtmdr:

1. A.NOX FORT nedir ve ne igin hullontlr?
2. A-NOX FORT kullanmadan 6nce dikkatedilmed.gerekenlcr
3. A-NOX FORT naxl kulbnrhr?
1, Olutyan ethller neleilir?
5. A-NOX FORT'un saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

A-NOX X'ORT nedir ve ne igin kullenrlr ?

. A-NOX FORT, beyu renkli dtiz tabletlerden olugan 10 ve 20 tabletlft blister ambalajlarda
sunulur.

. A-NOX FORT, aln ve iltihaba etkili (NS,A,I) ilaglar grubundan agn kesici etkilere satrip bir
ilaetr.

ANOX FORT;

. Travma veya diler dtrumlara ba$r olarak ofizyagrkan eklem k*rdalum harabiyeti, a[n
ve fonksiyon kaybryla karakterize eklem iltihabr,

. El ve ayak eklemlerinde ge-ligen alph eklem iltihabr,

. Ozellikle omurgada geligen romatoid artrit benzeri bir hastahk olan ankilozan spondilig
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. Proteinin pargalanmasrndaki bir sonura ba$h olarak ba! dokusu ve eklem krkrdapmda
g0zlenen giddefli a[n (akut eut) gibi romatizrnal hastahklann tedavisinde iltihap giderici ve

a[n kesici olarak.

. Akut kas iskelet ftemik) sistemi apnlannda

. Kadrnlarda adet sancrlanna balh apnlarda aEnyr kesmek amacrylq

. Ortopedik ve cerratri ameliyaflardaagrkesici olarak, kullamlr.

2. A-NOX FORT'u kullrrnmadan 6nce dikht edilmesi gerekenler A-NOX tr'ORT'u
aga$daki durumlarila KULLAI\IMAYIMZ.

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

- NSAii'ler oliimciil olabilecek tombotik (prhtrlagma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde

artrga neden olabilir. Bu risk, kullamm siiresine ba$r olarak artabilir. Kalp-damar hastah$ olan

veya kalp damar hastahlr risk faktOrlerini tagryan hastalarda risk datra yliksek olabilir.

- Al.lOX FORT koroner arter "bypass" cerrahisi Oncesi apn tedavisinde kullamlmamaldu.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

- NSAii'ler kanama, yara olugmasl mide veya ba[usak delinmesi gibi Oliimcill olabilecek ciddi
istenmeyen etkilere yol agarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, Onceden uyancr bir
belirti vererek veya venneyerek ortaya grkabilirler. Yalh hastalar, ciddi olan bu etkiler bakrmrndan

datra yUksek risk altndadr.

E[er,

. A-NOX FORT'un bilegenlerine, naproksen veya naproksen sodyum igeren ilaqlara kargt

alerjiniz varsa ya da, asetilsalisilik asit veya diper a$n, ateg ve iltihaba etkili ilaqlar sizde deri

d6kiintlisu, kurde$erU astrm se,lrdromu, nezle ve burun bogluklannda iltihaplanma

olugtunryorsa kullanmayrmz.

. Dalra 6nce kullandr$mrz agt, ateg ve iltihaba etkili ilaqlardan biri sizde mide-barsak

kanamasma veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide ve

duode,llrm iilseriniz varsq iki veya datra fazla kez, teqhis konmuq iilser veya kanama

gegirdiyseniz kullanmayrmz.

. $iddetli bdbrek, karaciler ya Mkalp yefrnezli$nizvarsa kullanmayuuz.

. Koroner arter bypass ameliyatrndan 6nce ve sonra kullanmayrmz.

. Emziriyors dilz veyahamileli[inizin son 3 ayrndaysanrz kullanmayfitz.

A-NOX X'ORT'u aga[rdaki durumlarda nif<f<.A,fl,i KULLA]INIZ

. AEn, ateg ve iltihaba etkili ilaglar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan

kagrmmz.
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. Tedavi sa[lamak igin gerekli en krsa stlrede, etkili en dti$iik dozu kullanarak, isteruneyen
etkil€ri en azaindirebilirsiniz.

. Onceden gegiritnig ciddi bir mide barsak ralratsrzh[rnr veya belirtiler varsa tedavinin
herhangi bir amnda ciddi olabilen kanama, tilser veya harabiyet geligebilir. Olugabilecek
kanamaya balh olarak drgkr renginde koyulagma, a$ndan kan gelmesi, haztmszl* bulgulan
ortaya grkabilir. A!n, ateg ve iltihaba etkili ilaglar ile ofiaya grkan ciddi mide barsak
ratratsrzhklann gopu yaqh ve dztirlti hastalarda ortaya grkmrgtrr. Bu nedenle filser, kanama ve

harabiyet gibi ciddi mide barsak ratratsrzh[rruz varsia doktorunuz tedaviye en dtlgilk doz ile
baglamamzr ve beraberinde koruyucu bazt ilaqlar (misoprostol veya proton pompa

inhibitOrleri) kullanmamzr dnerecektir. Diigiik doz asetilsalisilik asit veya mide barsak

kanarnaslna neden olabilecek balka ilaglarla kullanmamz gerektiSinde de koruyucu bir ilag da

almanrz gerekecektir.

. fltihaph barsak hastahgrmz (tilseratif kolit Crohn hastaltgr) varsa, rattatsrzhklanruzrn
giddetini arttrrabilecepinden, a!n, ateg ve iltihaba etkili ilaglan dikkatli kullanrnrz. Daha Once

mide barsak zehirlenmesi gegirdiyseniz her tiirlii kann ratratsrzhlr belirtisi (ishal, kusmq kilo
kaybr) halinde doktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanamast veya iilserasyon halinde A-NOX
FORT kullanmaya devam etmeyiniz. Mide barsak hastah$rmz vatsa A-NOX FORT'u
muflaka doktor kontoliinde kullamruz.

. DiEer a!n, ateg ve iltihaba etkili ilaglar ile oldu[u gibi mide barsak rahatszl*laflmn srkhlr
ve giddeti, A-NOX FORT dozu ve tedavi stiresindeki artrgla birlikte artabilir.

. A$zdan ahnan do[um kontrol haplan, varfarin gibi kan prhhlagmasrm Onleyen ilaglar,
asetilsalisilik asit gibi iilserasyon veya kanama riskini arthrabilen ilaqlada kullanmaruz
gerekirse dikkatli olunuz.

. Yagh hastalar, ciddi mide barsak kanamasr ve harabiyeti srkh$rmn armasl ihtimaline kargt

en dUgtlk dozdaA-NOX FORT kullanmahdr.

. Derinin pul pul olup d6kiilmesi, mukoza trarabiyeti veya deride g6zlenen aqrn duyarltltk
hallerinde A-NOX FORT kullanmaya devam etneyiniz, en krsa stirede doktorunuza
ba.qvurunuz.

. Alerji sonucu yw ve bogazda gigme, bronglann daralmasr (astrm) ve nezle gibi ayn
duyartrhk hallerinde dikkatli kullammz. Astrm veya alerjik hastal* ya da asetilsalisilik asit

duyarhh$ olan hastalarda bronglarda spazrr olugumu hzlanabilir.

. Di[er a!n, ateg ve iltihaba etkili ilaglar ile oldupu, A-NOX FORT bdbrek hastah[r olan
hastalarda dilftatli kullamlmahdr. Kan hacminde veya bObrek kan akrmrnda azalmaya yol
aqan bir ratratsrzh[rru2, kalp yetmezliSiniz, karasiper fonksiyonlanntzda bozukluk varsa

dikkafli olrmuz. Doktonrnrz kullandr[rruz A-NOX FORT dozunu azaltacakir.

. Diler a$n, ateg ve iltihaba etkili ilaglar ile oldu[q A-NOX FORT, karaciler fonksiyon
testinde bazr delerlerinizde ytikselmelere neden olabilir. Karaci[er fonksiyonlanndaki
bozulmayr g0steren belirti ve bulgulara kargr dikkafli olunmahdrr, @ulanU, halsizlik,
uyuklamak, kagrntr, sanhk, kamrn sa! iist krsmrnda a$n,nezle benzeri semptomlar) Sanhk ve
hepatit datril olmak iizere giddetli karaciler rahatsrzhklanna karlr diktcafli olturmahdrr.
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. Naproksen sodyum, kanrmzda, prhtrlagmada gOrev alan trombositlerin kiimelegmesini

azatltalrtk kanama zarnamm uzattr$ndan prhtrlagma rahatsrzhSrmz va$a, doktor kontolt
alunda A-NOX FORT tedavisine dwam ediniz. A-NOX FORT kullailrken, kanama riskiniz
yiiksekse veya kan prhtrlaqmasuu Onleyen bir ilag kullamyorsamz, kanama riskinde arfig

olabilir.

. A-NOX FORT kullamrken gOrme boztrklulunuz geligine 96z muayenesi yaptmnz.

. AEn, ateg ve iltihaba etkili ilaglann neden oldu[u slr tutulmasl ve 6dem oluqmasr riskine
kargr yUksek tansiyon probleminizveya kalp yetrrezli|ginrz varsa A-NOX FORT kullantrken
dit&atli olunuz.

. Kontrol edilemeyen ytiksek tansiyonunuz vars4 kalp yetersizli[ine ba$r olarak solunum
yetnezlili, Odem, karacigerde biiyiime ile belirgin bir hastahlmz vania, kalbin yeterince

kanlanmamasrna balh bir hastah[uuz varca doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Doktorunuz A-NOX FORT ile tedaviniz srasrnda bu rahatsrzhklanmzr gtiz 0ntinde

bulunduracaktr.

. Kalp damar hastah[r riskiniz yUksek oldu$u dunrmlarda (yiiksek tansiyon, geker hastah$,
sigara kullammr) dokilorunuz, A'NOX FORT ile uzun sfireli tedaviniz igin bu
ratratsrzhkl aflfizt g0z Ontinde bulunduracaktr.

. DiEer a[n, ateg ve iltihaba etkili ilaglar ile olduEu, A-NOX FORT hastanede yafilmasr veya

tiliimle sonuglanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir.

Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyancr belirti vermeden ofiaya
grkabilmekle birlikte, g6$is a[nsr, nefes darhpr, halsizlik, konugmada zorluk gibi belirti ve

butgular gOzlendi[inde, dokforuntrza bagvurunuz.

. Alztreimer hastah[r (unutkanhkla karakterize hastahk) riski olanlarda dikkatli kullamhnast
gerekmektedir.

'Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir dOnemde datri olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktonrnuza danrgrmz.

A-NOX FORT'un yiyecekve igecek ile kullanilmasr

A-NOX FORT yemeklerden sonra ahnmahdr.

Hamilelik

ilau hilonmadan Once dofuorunuza veya eczacmtza darugtruz.

Hastaya sallayacalr yararlar ve getirecepi risklerin gayet iyi bir gekilde deperlendirilmesini
gerektirir. Bu nedenle gok gerekmedikge ilaq hamilelikte kullamlmamahdr.

Tedwi srasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen dofuorurutza veya eczacrruza

dorugma.

I



t,

Enrzirme

Ilaa htllanmadon dnce doborunuzaveya eezacmaa darugtn z.

Naproksen sodytun, anne s0ttine gegecepinden emziren annelere verilmemelidir.

Areg ve makine kullenrmr

A-NOX FORT kullanrmr ile birlikte bazr hastalarda sersemlik, bag dOnmesi, uykusuzlukhali
ya dL depresyon olabilii. Eler sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse,

dil&at gerektiren aktiviteleri yaparken dileatli olunuz.

A-NOX X'ORT'un igerilinde bulunan bazr yardrmcr meddeler hak}mdo Sncmli bilgiler

Herdozunda (l tabl@ 2.526m1biraya veyal.052ml garaba egde[er 126,34mg etanol (alkol)

buhmmal@dr. Alkol bagrmhh[r olanlar igin zararh olabilir. Hamile veya emziren kadmlar,

goorklar ve karaciger hastahgr ya da sara (epilepsi) grbi ytrksek risk gnrbundaki hastalar igin
dikkate ahnmaltdr.

E[er doktorunuz tarafindan bazr qekerlere karqr toleransuuzrn olmadr$ s6ylenmigse bu trbbi

iiriinii almadan 6nce doktorunuzla te,masa geginiz.

Diler ileglar ile birlikte kullammr

A-NOX FORT ve a!p, ateg ve iltihaba etkili ilaglann biilikte uygulanmasr 0nerilmemektedir.

Mide asidini d[zenleyen ilaglar veya kolestiramin ile birlikte alrsanu A-NOX FORT'un
etkisi gecikebilir.

Naproksen sodyum, kanda, albumin olarak adlandrnlan bir proteine baflamr. Kumarin tipi
kanda plhfilaqmayr onleyen ilaglar, siilfoniltlreler, hidantoinler, diler a[n, ateg ve iltihaba

etkili (NSAD ilaglar ve asetilsalisilik asit grbi albumine baplanaq difer ilaglarla

etkilegebilecelinden doktorunuz A-NOX FORT dozunu ayarlayacaktrr. Naproksen sodyum,

tombosit olarak adlandrnlan ve bir aruya gelerek kailn prhhlagmasrnda rol alan hticrelerin

aktivitesini azaltmak prhtrlaqmayr geciktirebilir.

Ftrosemid gbi idrar s6ktiir0cii ilaglarla birlikte kullanrldr$rnda" bu ilaglann etkisini
azaltabilir.

Lityum (ruhsal hastal*larda kullamlr) ile birlikte kullamldrsrnda lityum kan seviyesinde

yilkselme ve buna balh yan etkiler gOrtilebilir.

Varfarin (prhulagmayr geciktiren bir ilag) ile birlikte kullanrldrprnda sindirim sisteminde

kanma )rapma frzerindeki etkil€ri afiar.

Balrgrkhk sistemini baskrlayan bii ila,g olan Siklosporin ve Talaolimus ile birlilde

kullaml&Etnda b6brek hasan riCki artabilir.

Mide ve ince ba[rrsak illseri tedavisinde kullamlan Mifepriston ile birlikte kuilanrldrErnda,

Mifepristonun etkisini azaltabilir.
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A-NOX FORT'un iginde bulundupu apn, ateq ve iltihaba etkili ilaglar, kalbin kasrhna giictinti
arthran glikozidlerle birlikte kullamldrklannda, kalp yetnezlifini liddetlendirebilir, b6brekten
atrhmlanm etkileyerek kan konsantrasyonlanru arttrabilir.

A-NOX FORT'un iginde buhmdugu a[n ateg ve iltihaba etkili ilaglar, insafl ba$gtklft
yetersizlili vfuUsiintin GIIU de datril olduSu retoviriislere etkili Zidavudin ile birlikte
kullanrldrgnda kan hastahklan riskini arttrrabilir.

A-NOX FORT'un iginde bulundulu a[n ateg ve iltihaba etkili ilaglar ile depresyon

tedavisinde kullamlan SSN'lar birlikte kullanrldrklannda sindirim sistemi kanama riski
artualdadr.

Di[er a!n, ateg ve iltihaba etkili ilaglarda oldu[u gibi steroidlerle birlikte kullaruld$nda
sindirim sistemi iilserleri ve kanama riski artnakta&r.

Hayvan gahgmalannda agt, ateg ve iltihaba etkili ilaglar ile kinolon gubu antibiyotikler
birlikte kullaml&klannda istemli kaslann tlimti ya da bazrlannda giddefli dtnik kasrlma
(konvtilsiyon) riski artabilir.

Probenesid (iirik asit atrhmrru arttran bir ilap) ile birlikte kullamlmasr, naproksen sodyumun

daha krsa stirede datra yllksek etki g6stennesine neden olabileceSinden dikkatli oltrnmaltdr.

Metotneksat (kanser tedavisinde kullamlan bir ilag) ile birlikte kullandrlrnrzda dikkatli oluntrz.

Naproksen sodyum, metoteksahn Wcuttan atrhmmr azaltabilir ve metotreksafin yan

etkil€rinin g6rilmesine nede,n olabilir.

Naproksen sodyum, mifepristonun etkisini azaltacafrndan, mifepriston kullandrktan sonra 8-

12 $in boyunca naproksen sodyum kullanmayrmz.

Ytiksek tansiyon tedavisi igin kullamlan beta blokOrlerin etkisini azaltabilh. Naproksen

sodyum ve di[er apn, ateg ve iltihaba etkili ilaglar, yiiksek tansiyon tedavisinde kullanrlan
ilaqlann etkisini azaltabilir ve ACE inhibitOrlerinin b6brek hasan riskini arthrabilir.

Di[er a!n, ateg ve iltihaba etkili ilaplarda oldupu gibi do[um kontol ilaglan ile birlikte
uygulandrgnda mide barsak sisteminde illser ve kanama riskinden dolayr dikkafli
olunmahdr.

Bu ifadelerin belirli bir siire Once kullamlmrg veya gelecekte bir zaman kullamlacak iirlinlere
de uygulanabilece[ini liitfen not ediniz.

E$er regeteli ya fo regetesiz herhangi bir ilact gu anda htllaruyorsana veya son zamanlmda
htllandma ise liltfen doWorunuza veya eczacmaa bunlar hakkuda bilgi veriniz.

3. A-NOX I'ORT nasrl kullanilrr?

Uygun kullamm ve dozluygulama slkh$ igin talimatlar:

A-NOX FORT'un dnerilen baglanglg dozu bir tablettir (550 mg), daha sonra 12 saalte bir tek
tablet (550 mg) veya 6-8 saatte bn 275 mg ile devam edilir. Baglangrg eiinltik toplam dozu

1375 mg'r ve dalra sonra ise 2 tableti (1100 mg'r) agmamahdrr.
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Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler gilnenmeden yeterli miktarda srvr, Ornelin bir bardak su ile yutulmahdrr.

De$tikyag gruplan:
Qocuklarda kullanrmr:

A-NOX FORT 16 yagrndan ktigtik gocuklarda kullamlmasr tavsiye edilmez. Ancak sadece,

eklem iltihabr olan 5 yaqrndan b0yiik gocuklarda l0 mg/kg/gun dozda 12 saat ara ile
kullanrlmahdr.

Yaghlarda kullrrnmr:
Yaglrlarda ilacrn vticuttan uzaklagtrnlmasr azalabilece[inden dozdadikkafli ohmmah, etkili en

dUgilk doz kullamlmahdr. (65 yry ve tizeri)

Ozel kullanrm durumlan:

Bdbrek/Karaci[er yetmuli[i: Bdbrek fonksiyon testlerinizde sonuglanmz uygun delilse A-
NOX FORT kullanmayrmz.

Karaci[er fonksiyonlarmrzdaboztrkluklar varsa A-NOX FORT kullamrken dikkafli oltrnuz.

E{er A-NOX FORT'un etkisinin Cok giiglii veya zaytf oldu$una dair bir izleniminiz var ise

dofuonmuz vEB eczacmtz ile konuSurutz.

Kullrrnmanz gerekenden daha fazla A-NOX FORT kullandrysanz:

Belirgin doz agrmr baq afnsr, ba.g d6nmesi, bulantr, mide yanmasr, hazrmszltk, bulantr,

kusmq mide barsak sisteminde kanamq bazen ishal, uyugt*luk, sersemlik, kulak grnlamasr.

baygrnkk ile kendini g6sterir. Fazla sayrda tabletin yanhghkla ya da kasrth olarak alurmast

durtrmunda mide bogattrlmah ve bilinen destekleyici Onlemler aluunahdr. Kullanmantz
gerekende,n fazla A-NOX FORT aldrktan I saat sonra aktif k6miir uygulamasr yaprlmah.

Yetigkinlerde midenin yrkanmasr da dti$tinfllebilir. Srkga idram grkmamz dnerilir. Doktoruntrz

bObrek ve karaciler fonksiyonldlltzt kontrol altmda tutacaktr.

A-NOX FORT'u htllanmaruz gerekcnden fazlasmt hilanmtgsaruz bir dobor veya eczact ile
konugumtz.

A-NOX tr'ORT'u kullanmayr unutursenrz

(Jnutulan dozlart dengelemekigin gifi doz htllanmoytna.

A-NOX FORT ile tedavi sonhndrnldr$nda olugabilecek etkiler

Tedavi sonlandrnldr[rnda herhangi bir sorun g6riilmesi beklenmez.
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4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Ttim ilaglar gibi, A-NOX FORT' un igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

Aga$dakilerden biri olursa, A-NOX X'ORT' u kullanmayr durdurunuz vc DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yahrn hastanenin acil bdlf,mfine bagvurunuz:

. Ellerin, ayaklann, bileklerin, yiirnin" dudaklann, a*ztn veya bo[azrn yufuayr veya nefes

almayr zorlagfiracak qekilde gigmesi
. Kalp krizi (g6giis a!nsr), inme ftaslarda giigstizliik, his kaybr, g0rme bozukltrklan)
. Hrnlfih yadazor nefes alma (astrm niibeti)

'Baygmltk
. Deri dtkiinttileri
. Ciltte, a$zdLg0zlerde, cinsel organ gewesinde; cilt soyulmasr, gigmesi, kabarcrklan ve ateg

ile seyreden ciddi hastaftk hali (Steven-Johnson sendromu),
. Agada ve viicudun diler alanlannda su toplanmasr geklinde veya farkh b0yiikltiklerde
krmur d6k'rinttilerle seyreden hastahk (eritema multiforme),
. Deri igi srvr dolu kabarcrklarla deri soyulmalan ve doku kaybr ile seyreden ciddi bir hastaltk
(toksik epidemnal nelroliz),
. giddetli bag a{nsr, ense sertlifi, bulantr, kusma ve biling bulailkhlt (aseptik menenjit),
. Dr$krda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanamast)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-NOX FORT'a kargr ciddi alerjiniz var demektir.

Acil trbbi m0dalraleye veya hastaneye yatrnlmanrza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkil€rin hepsi oldukga seyrek gdriiliir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bitdiriniz veya size

en yalun hastanenin acil b6lfimflne bagvurunuz:

r " . Bazt kan hiicrelerinin eksikli[i ile meydana gelen kansrzhk hastah[r, kandaki beyazv hflcrelerin sayrsrmn azalmasr, kamn prhtrla.qmasrnda rol alan tombosit sayrsrnrn azalmasr
. Kandaki sodyum diizeyinin artnast
. Depresyorq uyku boztrklulu, uykusuluk
. Havale, koma, zihinsel fonksiyonlann zayrflamast
. Gdrme sinirinin Odemli iltihabt
. Duyna boztrklu[u, kulak gmlamasr, bag d6nmesi
. Yliksek tansiyoq damar hkanlklt$
. Mide barsak rahatszllklan (hazrmswhk,kabultk, ishal, bulantr, kusma)
. Terleme, sag dOklllmesi, cilt problemleri ve deride ddkiintfi, kabankhklar
. Kas aEnsr ve kas zayrflr{"l
. Kadrnlarda krsrrhk
. Ugtime hissi, ateglenme, keyifsizlik
. OlUmcEl hepatit, sanhk (igtatrsrzhk, halsizlik, karaci[er fonksiyon tesflerinde anonnallikler)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidatrale gerekebilir.

i Ciddi yan etkiler gok seyrek giirtiliir.
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Aga$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuze s6yleyiniz:

. Kansrzltk

. Bag d6nmesi, rehavet hali, yorgunluk, baga[ns1 rgr[a hassasiyet, dikkat bozuklupu

. Sersemlik hali

. Sann

. Gdrmede bularukltk

. Qarpmtt

. Nefes darhp

. Midede iilser ve harabiyet, kusma, ishal, kann a[nst, midede yanmq kabrzltk

. Ka.grnfi, deri d6ktintiisii ciltte lekelenme, moraflna

. Bdbrek rahatsrzhklan

. Odem, susuzltrk hissi

BunlarA-NOX FORT' rur hafif yan etkileridir.

Bu belffiler kendili[inden gegmezse veya giddeflilsrkrnh verici boyutlardaysa" doktorunuzla

temas kurunuz.

E{er bu htllanma talimatmda bahsi ge7meyen herhangi bir yan etkiyle kargilagtsana

doborunuzu veya eczocmtzt bilgilendiriniz.

5. A-NOX FORT' un saklanmasr

A-NOX FORT' u gocuHarm gdremeye ce$i, erigemeyece li yerlerde ve ambalai mda saHaytna.

30 oc'nin altrndaki oda srcaklt$rnda, rgrktan koruyarak saklaytruz.

Son kullrnma tarihiyle uyumlu olarrk kullenmz.

Ambalajdaki son kullnnma tarihinden sonra A-NOX FORT'u htllanmqyrruz.

Eler tirlinde velveyaambalajrnda bozukluklar fark ederseniz A-NOX FORT'u kullanmayrmz.

Ruhsat Sahibi:

Aroma llag Sanayi Ltd. $ti.

Kale Mah. Sanayr Cad. No:82 Misinli

Qorlu / TEKh,DAG

traim Yeri:

Aroma ilag Sanayi Ltd. $ti.

Kale Mah. Sanayr Cad. No:82 Misinli

Qorlu / TEKhDAG

Bu htllanma talimafi -l -l - tarihfude onaylanmryttr.
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