
'9

KULLAI\IMA TALiMATI
BEViTAB Brz Film Tabtet
Afuyoluyla ahnrr.

. Etkk madde:250 mg Br vitamini (Tiamin hidroklortir),250 mg B6 vitamini @iridoksin
hidroklortir), I mg Br2 vitarnini

o Yardwrt maddeler: Mikrokistal seltiloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit, ponceau
4R altiminyum lake (E124), karmoizin altiminyum lake @122), hipromelloz, makrogol.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAI{MA TALIMATIM dikkatlice
okuyunwr gtnkii sizin igin Onemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullonma talimatmt saHaymtz. Daha sonra tebar ohtmaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulartntz olursa, liitfen doborurunaveya eczacmtza dantsmtz.
o Bu ilag HSisel olarak sizin igin regete edilmistir, baslwlarma vermeyiniz.
o Bu ilacm htllarumt srastnda, doHora veya hastaneye gittidinizde dohoruruna bu

ilaa hrllandt$trun s Ayleyiniz.
o Bu talimatta yazilanlara crynen uyurutz. ilag hakhnda size dnerilen dozun dqmda

yfikseh veya dfrg lih doz kullanmaymu.

@:
1. BEVITAB Bn nedir ve ne igin kullaruhr?
2. BEVITAB Bn'yi kullanmadan ance dihhat edilmesi gerekenler
3. BEVITAB Bn nostl kullaruhr?
4. Olas yan etkiler nelerdir?
5. BEVITAB Bn'nin saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

f. BEViTAB B12 nedir ye ne igin kullanrhr?
BEVITAB Bl2 30 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 250 mg Br vitamini,
250 mg Bo vitamini ve I mg Brz vitamini igerir.

Br, 86 ve Brz vitaminlerinin birlegiminden olugan BEVITAB Bl2 a$t giderici Ozellikler
gosterir. BEVITAB Bl2, sdz konusu vitaminlerin tek tek kullamlmasr ile sa[lanacak etkinin
qok tistiinde bir etki gOsterir.

. Bl, B6 ve Brz vitaminlerinin yetersidigi igin risk fakt6rti bulunan hastalarda,
o Qabuk yorulm4 unutkanhk, sinirlilik, kuwetsidik, titreme gibi genel gikayetleri olan

hastalarda,
o Sinir iltihabr, geker hastah[rna balh sinir hasan, sinir aSnst, zona durumlannda
o Eklem iltihabr, eklem gevresi iltihabr, siyatilq bel a{nsr, eklem a$tst, kas a[nsr,

kramplar ve romatizmal alnlar gibi di[er aSnh durumlarda,
o Kalp kasr bozuklu[u, ameliyat sonrasr kusmalar, radyasyon hastah[rnda, ategli

romatiana ve Ozellikle alkolian srasmda g6riilen zehirlenmelerde
tedaviye yardtmcr olarak kullamlrr.

U6

4r:-:Fi\-:r-;..- : .r :-

{,



U

2. BEViTAB 812'yi kullanmadan 6nce dikkat editmesi gerekenler

BEViTAB 812'yi aga[rdaki durumlarda KULLAITIMAYINIZ

E[er;
. Ilacm igindeki maddelerden birine kargr alerjinizvdrsa
o Hamileyseniz veya emziriyoniaruz
o 12 yagrndan ktgtikseniz
o Karaci[er ya da b6brek yetnezli[inizvffsa

BEVITAB 812'yi agagdaki durumlarda oirxLtli KULLAIIINIZ

E[er;
o Tek bagrna levodopa ile tedavi g6ren Parkinson hastasr iseniz, giinlUk B6 vitamini

ihtiyacr olan2 mg dozun birkag katr iizerinde kullamlmamakdrr.
o Leber (kalrtsal optik sinir hacminde aalma) hastahlruz varsa,
r Ciddi megaloblastik aneminiz (vitamin Bl2 velveya folik asit eksiklifii sonucu

geligen kansrzhk tiirti) varsa,

Vitamin 812 konsantrasyonunun azalmasr ya da maksimum doz akmt ile konsantrasyonda
anormal dtgtg olmasr durumunda, 3 aydan daha uzun stire yetersiz tedai alrrursa geri

d6niigilmsiiz nOrolojik(sinir sistemi ile ilgili) hasar meydana getirebilir.

Folat eksikliEi; g6sterilmemigtir ancak, tedavi sonucu beklenilen uygun cevap
g0zlenmeyebilir.

Yiiksek dtizeyde piridoksin hidroklortir (86 vitamini) dozu igermesinden dolayr 0nerilen
dozaj ve tedavi siiresi agrlmamahdr. Qtinkii, Onerildi[i gibi ahnmadrlr takdirde ciddi
n0rotoksisite (sinir sisteminde olugan istenmeyen yan etki) gOrtilebilir.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir dOnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza damgrruz.

BEVITAB 812'yi yiyecekve igecek ile kullanrhnasr
Agrn miktarda iki haftadan uzun stire alkol ahmr sindirim sisteminden 812 vitamini emilimini
azaltabilir.

Hamilelik
ilaa htllanmadan dnce dolaorunuza veya eczactntza dontstnrz.

Onerilen GUnliik Besin Ahm Miktanru btiytik dlgtide aqan ytiksek doz 96 vitamini
igermesinden dolayr, hamilelik dOneminde kullamlmamaftdrr. Qocuk dopurma potansiyali
olan kadrnlar tedavi siiresince etkili do[um kontrolti uygulamak zorundadrrlar. Bl, 86
velveya Bl2 vitaminlerinin hormonal do$um kontrol y6ntemlerine etkisi yoktur. Ancak diper
kontrol metotlan hakkrnda gahgma bulunmamaktadrr.
Tedainiz srasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyo eczactnaa
dantgma.

Emzime
Ilaa htllanmadan 6nce doktorunuza veya eczacmtza darustruz.
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"Onerilen GUnlUk Besin Ahm Miktanru" biiyiik Olgiide agan yiiksek doz 86 viamini
igermesinden dolayr, emzirme dOneminde kullamlmamahdrr.

Aragve makine kullammr
Araba ve makine kullanma yetene[i iizerinde higbir etkisi g6zlemlenmemigtir.

BEYITAB Bl2'nin igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakhrnda dnemli bilgiter
Igeri[inde bulunan ponceau 4R ve karmoizin nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

DiEer ilaglar ile birlikte kullammr
Bazr ilaqlar ile birlikte kullamldrlrnda BEVITAB Bl2'nin ya da kullamlan di[er ilacrn etkisi
de[igebilir. Agalrdaki ilaglan kullamyorsamz liitfen doktorunuza sOyleyiniz:

r Tiyosemikarbazon (Antiviral, antifungal ve antibakteriyal etkili bir ilag)
o S-fluorourasil (kansertedavisinde)
o Antiasit (Mide yanmasl ve hazrmstilrl<takullamlan ilaglar)
o Levodopa (parkinson hastah[rnda kullamlr)
o Sikloserin(antibiyotik)
o Hidralazin grubu ilaglar (yiiksek tansiyon veya kalp yetnezlifinde kullamlrlar)
o isoniazid (verem tedavisinde kullamlrr)
o Desoksipiridoksin
o D:penisilamin(antibiyotik)
o DoEum kontrol hapr
o Alkol
o Aminosalisilatlar (iltihabh ba[rrsak hastahklanrun tedavisinde kullamlrr)
o Kol$isin (Romatizmal hastahklarda kullamlrr), dzellikle aminoglikozit adr verilen

antibiyotiklerle beraber kullamhyorsa
o Antibiyotikler
o Folik asit
o Histamin (H2) reseptdrii antagonisfleri (mide ratratsrzhklannda kullaniltr)

.,. , o Metformin (insiliine ba[rmh olmayan geker hastah[rnda kullamlrr)
L/ o Proton pompasr inhibit0rleri (mide rahatsrzhklannda kullamlrr)

r C vitamini

Tahliller iizgrine etkiler

o Bl vitamini, Ehrlich reaktifi kullamlarak yaprlan tirobilinojen tayininde yanhg pozitif
sonuglann gOriilmesine neden olabilir.

o Ytiksek Bl vitamini dozlan, kanda teofilin konsantrasyonlanrun spektrofotometrik
tayinini engelleyebilir.

Efier regeteli yada regetesiz herhangi bir ilact gu anda htllaruyorsaruz veya son zamanlarda
hilandmrz ise liitfen doldorunuzaveya eczacmtza bunlar hakhndo bilgi veriniz.
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3. BEViTABBI2 nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve doz,/uygulama srkh[r igin talimatlar:
Doktorunw ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, giinde I film kaph tablet kullamruz.

Uriin, genellikle bir il6 birkaq hafta igin regete edilir. Bazr durumlarda, doktor, tedavi siiresini
birkag ay daha uzatabilir.

Uygulama yolu ve metodu:
BEVITAB Bl2 tabletleri, yeterli miktarda srvr ile bfitiin olarak yutulmah ve Onerilen dozlarda
kullamlmahdrr.

De$gikyag gruplan:
Qocuklarda kullanrmr:
12 yagrnda veya datra geng gocuklarda kullamlmamahdrr.

Geriyatrik popfllasyon:
Ozel bir doz Onerisi verilmemigtir.

Ozel kullamm durumlan:
Bdbrek ve karaci[er yetmezlifi:
B6brek ve karaci[er yetmezli[i bulunan hasta]arda kullamlmamahdrr.

Efier BEYITAB Bl2 'nin etkisinin gok guClii veya zaytf oldu$una dair bir izleniminiz var ise

doWorunuz veya eczacmtz ile konuSunuz.

Kullanmanu gerekenden daha fazla BEViTAB 812 kullandrysanrz:
Bu tirtintin Onerildi[i gekliyle kullamlmasr halinde bir doz aglmma neden olabilece[ine dair
higbir kamt yokttn.

Bir doz a$lml vakasr kapsamrnda ortaya grkan belirtiler flrnlardr; sinir tatribatr neticesinde
duyu kaybr ve hareketlerde koordinasyon bozuklupu, bulantr, ba.g alnsr, uyugma, uyuklama,
kan AST dtizeyinde (gogunlukla kalp ve karaciler hastaftklarmrn teghisinde kullamlan enzim
testi) artrg ve kan folik asit konsantrasyonlannda azalmadrr. Tedavi durduruldupu takdirde
etkiler dilzelir.
BEV|TAB 812'den htllanmana gerekenden fazlasmt htllanmtssantz bir dofuor veya eczact

ile lconusuruz.

BEViTAB Bl}'yi kullanmayr unutursanrz:
Unutulan dozlart dengelemek igin gifi doz almaymtz.

BEViTAB 812 ile tedavi sonlandrnldr$nda olugabilecek etkiler:

Bilinen bir etkisi bulunmamaktadr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tthn ilaqlar gibi BEVITAB Bl2'nin igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.
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istenmeyen etkilerin deferlendirilmesi aga[rdaki srkhklara dayanarak yaprlrr:

Qok yaygrn (21/10); yhygrn (>l/100 ila < l/10); yaygm olmayan (>l/1,000 ila < l/100);
seyrek (>l/10,000 ila < l/1,000); gok seyrek (<l/10,000), bilinmiyo(eldeki verilerden
hareketle tatrmin edilemiyor)

A,ga[rdakilerden biri olursa, BEViTAB 812'yi kullanmayr durdurun ve DERIIAL
doktorunuza bildirin veya size en yahrn hastanenin acil bOlfimfine bagvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar;
o Krzankhk ve igi su dolu kabartrlar (kurdegen)
o Dtikiintiiler
o Yiizde gigme

o Hmltr ile birlikte nefes ahp vermede zorluk
o Ciltte kabankhk

Bunlann hepsi srkh[r bilinmeyen gok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise,

sizin BEVifeg Bl?'ye kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi miidahaleye veya
hastaneye yatrnlmam za gerek olabi lir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark edenseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakrn hastanenin acil bdltmfine bagvurunuz:
o Ba$ d6nmesi
o Ba$ aSnsr

Periferal nOropati (Vticudun diper krsrmlanndan beyine ve omuriliSe ba$lanan

sinirlerin hasar g0rdti[ii ya dahastalandr[t z*rtnanmeydana gelen durumlar)
Somnolans (Fazla derin olmayan yan bilingli uykulu durum ya da uykuya e[ilim
durumu)

o Parestezi @okunm4- ag7, srcakhk ya da titegim uyanlanmn algrlanmasrnda ortaya
grkan duyu organlan bozuklu[u)
Aspartat aminotransferazda artrg (Karaciler, kalp, kas dokusu, bdbrek veya beyinde
olan bir doku hasan sonrasmda Aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimin
deferlerinde gOdenen artrg)

Kan folat dtizeylerinde azalma (Alkolizm, hamilelik, kanszltk, kanser gibi hticre
bOliinme luzmrn ytiksek oldu[u durumlarda veya diyetle yeterince ahnamama
durumunda suda gOziinen bir B vitamini olan folatrn kan serumunda diizeyinin
azalmasr)

Bunlann hepsi srkh[r bilinmeyen ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidatra]e gerekebilir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:

. Ishat
o Haztmsrzhk
o Bulantt
o Kann a[nsr
o Anormal idrar kokusu

Bunlar BEVITAB Bl2'nin srkh[r bilinmeyen hafif yan etkileridir.
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E$er bu htllanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan ethi ile karSilaSrsaruz
dohorurutzu veya eczactnut bilgilendiriniz.

5. BEVITAB Bl2'nin saklanmasr

BEVITAB Bl2'yi gocuHarm gdremeyece$i, erisemeyece$i yerlerde ve ambalajmda
saHaymtz.
250c'nin altrndaki oda srcakh[rnda saklayrmz. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.

Ambalajdaki son htllanma tarihinden sonra BEVITAB Bl2'i htllanmaymtz.

Ruhsat sahiDi: KOQAKFARMA ilaq ve Kimya Sanayi A.$.
Baflarbagr , Gazi Cad., No:64-66 Usktidar / istanbul

lmal yeri .' KOQAKFARMA llag ve Kimya Sanayi A.$.
Organize Sanayi B0lgesi, Qerkezk0y / Tekirda[

Buhillanma talimafi ... tarihinde onaylanmtsttr.
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