KT'LII\NMA TALiMATI

AXNDIIEIYIo

10 mg

yumu$k jeletin kepstl

AE zdrn elrmn

.

Etldnnudde: izotretinoin.

.

Yardrma mod.dclcr: Rafine soya yag, san balmumg hidrojenlenmig soya ya$,
losmen hidrojenlenen soya yag, jelatin, gliserol, titanyum dioksit (E 171), krmrzr demir
oksit (E 172), wrd€mir ofsit @ 172)

beglemeden 6nce bu KIILII\NMA TALIMATIM
dikhtlioe okuyunuz" gfinkfi rizin igin Onemli bi[ihr iCermeliledin
. Bu fullamra talimatmr saklqymtz. fula sonra tebar ohmaya ihtW duyabilirsiniz.
. EEer ilarc sorularmu olursa, lffin doborwnzavE/a eczactnaa darugrntz.

Bu ihcr lullrnmeye

U

. Bu ilag kiSisel olarak size regete edilmigtir, bagkalarma vermeyiniz.
. Bu ilacm hilantmr srasrtda, dobora vqya hostaneye gitti$inizde bu ilacr

htllanfilmtzt dofuortmuza sDyleyiniz.
. Bu talhatta yutlanlara cynen uryrrz. ilag lwlhndo size drurilen doztn drgmda
yfifu*veya frfi* daz ftullannoyma.
Bu Kulhnme Tdimetnda:

U

1.
2.
3.
4.
5.

AXNETRENT tudlr ve nc lCin latllaruhrT
AKNETRENT'| h.llarurudan Ance dihkol edilmul gerekenler
AXNETRENT nnsil ktrlhruhr?
Olox yan etHls ncledb?
AfrNETRENT'ia nHarutust

BryhHen yer elmektedrr.
1.

AKIYETRENT neilir ve ne igin lullauhr?

.

AKMTRENT etkin madde olarak, vitamin

A ile iligkili ve retinoidler olarak

isimlendirilen bir guba dahil olan izotretinoin igermektedir.

.

Her bir AKIIETRENT ambalajr, l0'ar kapstilluk dubleks (PVC/PEIP\IDCIAIu)

blisterler halinde 30 adet yumugakjelatin hpsol igermektedir.
AK}TIETRENT, aknenin (sivilcenin) giddetli tiplerinin [6rneEiq, yumrulu (nodfrIer),
yu\xarlak ftongtobat) akne veya kehcr yara ia bnakma riski olan aknel redavisinde
kullamlr. AKNETRENT'i akneniz, atribiyotik ve cilt t€davileri dahil akne hryh todaviler

.

ile iyilegmedi$ takdirde kullanacaksrmz.

tle

.
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AKNEIRENT tedavisi dermatolog (cilt poblemlerinin tedavisinde u-rnanla$mrg hekim)
tarafindan de,netlenmelidir.
2. AKNE'TRENT'i kullrnmadan 6nce

dikkrt odilmesi gerekenler

N(NITRENT'i agagrlaki durumlrrda

.

W

Soya veya AKNETRENT'in igerdigi yardrmcr maddelerden herhangi birine kargt
alerjik (agrn duyarh) iseniz. Bu ilag, izotretinoinin yam sra soya ya$ da igermelrtedir.
Egerhamileysenizveyahamile oldu$rnuzudiigflniiyorsamz.
EEer emziriyorsanz.
ELbrkaracigcrhastalt$nzva$&
Eger gok yUksek kan yag dcgerleriniz varca (Ornetin; yElsek kolestrol veya

.
'
.
.

triglis€ridler)

t/

.
.

Eger vfrcudunuzda q,ok yiiksek A vitamini deserleriniz \xanla (A hipervitaminozisi)
12 ya$rndan kugtik gocuklarda kullanmayrmz. Sadece ergenlik dOnemine gelmig 12

yagrndan b0yiik gocuklarda kullanmahsrnrz.

.

EEer tetasiHinlerle birlikte tedavi gOriiyorsaruz.

AKNETRENT'i a$aEdaki d urumlarde nilO<Aff,i fnr,r,ArnffZ
Eterbrmlardanherhangi biri size uyuyosa, AKNE'TRENT kullanmadanOnce dohuunuza
dangmz

Krdm hashhr igin tewiyeler:

\,

AKNE'TRENT'in dognamrg bebepini?E zzrl,;ux vermesi (medikal dilde AKNETRETIT
teratojenihi) olasrdrr. Aynca du$ttk riskini de arurmal<tadr.
1. EAMiLEYI(EN AKNETRENT KT'LL\I\IMAMALISINIZ.
2.Eper emziriyorsamz AKNETRENI'i kullanmamahsrmz. Bu ilacm s0tilnoze gegme
olasrhg vardr ve bebepinize zarar verebilir.
3. Egpr t€davi srrasrnda hamile kalma slasrlrgrnr- va$a ilau kullamaynu.

Ilamile kalma olasrhg lulrrnan kadm hastalara, kuurlu dofum (&EmamS bebcge
zararh) riskinden dolayr AKNEIRENT gok srla lnrallar dahilinde regete dilmelctedir.
Kurallar a;a$dati gibidir:
1. AKNETRENT'i sadece, antibiyotiHer ve cilt tedavileri datril diter alcne karyu
tedavilerin iyilegirmedi$ giddetli akneniz varsa almahsrnrz.
2. Doktorunuz dogum kusurlanm agrklamrg olmah&r: nedem hamile kelmrnanrz
gB,rektigini ve hamileli$ onlemek igrn neler yapmanz gcrektigini nnlamrS olmalrcmrz.

3. Kontasepsiyonu (dogum konfiolt) dolsorunuz ile konugmug olmahsmz Doktonmu
size gpbeligi Onleme hakhndibilgi verecektir. Kendisi sizi, dolum kontrolthakhrxla
tavsiye verebilecek bir hekime y0nlendirebilir.
4. Kondomlar veya spermisid datril gebeli$ Onleyici bir veya tercihen iki etkili dofum
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kontol yOntemini, AKNETRENT tedavisine baglamadan I ay 6nce, tedavi sraslda
ve t€davi bittikten sonraki I ay silresince kullanmamz konusunda hemfikir
olmalsmrz. Tedaviye baSlamadan 0nce doktorunu4 sizden negatif olmast gereken
hamilelik testini yapfirmarua isteyecektir.
5. Adst gdrmeseniz veya cinsel olarak aktif olmasanrz bile kourasepsiym
uygulamahstntz (doktorunuz bunrm gsrekli olma&Erna katar vermodi$ surece).
6. Ayhk ziyaretlerin ve dottorunuzca tavsiye edilen ilave hamilelik testlerinin
gcrekliligini kabul effielisiniz. AKNETRENT'i kestikt€n 5 hafra soila t€st
yapfirrrahsrmz. Tedavi srasmda ve sonraki

I

ay boyunca hamile kalmamalrsuuz,

7. Doktorunuz sizden, riskler halftrnda bilgilendirildiginizi ve gerekli Onlemleri lmbul
ettignizi teyit edenbir form imzalamama isteyecettir.

!

AKNETRENT kullanrml srraslnda veya tedavi kesildikten sonraki 1 ay igerisinde
hrmile kelrnanlz, HEMEN ilrcr elmayl durdurunuz ve doktomnuza AerymrKendbi gerekli bvdye igin sizi yOnlendircelilir.
Doktorunga AKNETRENT kullamcrlan igin hazrtanmrg, hamilslik ve hamilelikten
korunnra ile ilgili bilgiler igeren bir yazrh dok0mam size g6sterrrelidir.
Eler bu materyali girmediyseniz doktorunuza sonrnuz.
Erkek hastalar igin tavsiyeler:
AKI.IETRENT'in sperme zarar vermesi beklenmez AKNETRENT kullanan erkek
hastalann semeninde, gok du$Ek seviyelerde izofistinoin bulunmaktatrr, frlm bu
parhednizin dolnauug bebeline zarar vermeyecek kadar gok azdr. Ilacrnrzr ba$asr ile,
OzelliHe tadrnlarla, paylagmamaruz gBrektiEini hafirlamahsrnrz.

Tfim hastalar igin tavsiyeler:
intihar davramgr veya ruh hastahg dahilOnceden herhangi bir ruhsal
hastalrtrmz olduysa veya bu kogullardan herhangi biri igin ilaq altyorsamz

1. EEer depresyon,

\,

doktorunuza sOyleytniz.
2. AKNETRENT, )raygn olarak kolesuol veya tigliseridler gibi tan yaglann artru
Dohorunuz AKNEIRENT tedavisi Oncesinde, srasrnda ve sonrasnda bu seviyeleri
olgecehir. Egpr halihaarda y0lsck kamyabruz diyabainiz $[fsek kan gekeri), a$n

kilonuz vann veya alkolits€Nriz doktonmuza s0yleyiniz Daha srk kan testine ihiyag
duyabilirsiniz. EEpr kan ya$annz y0ksek g*arsq doktorunrz ilastntan doannu
azaltabilir veya AKNETRENT' r kesebilir.
3. AKNETRENT, karaci[er enzim deperlerini arhrabilir. Doktorunuz, AKNETRENT
tedavisi oncesinde, srasrnda ve sonrasrnda bu seviyeleri Olgmek amacryla kan testleri
yapaca}lrr. Eper nrksek grkarlarsa, doktorunuz ilacrman doannu azaltabilir veya
AKNEIRENT' i kesebilir.
4. AKNEIRENT, kan Sekeri delBrlerini artrabilir. Selrrck durumlarda' hastalar Seker
hastasr olabilir. OzelliHe eler halihe-'r:da diyabstini4 a,grn kilonuz varsa veya
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alkolitsenia doktorunuz t€daviniz s0resince kan gekeri degerlerinizi ideyecektir.
5. Cildiniz kuruyabilir. Tedavi surcsince citdinizi nemlendiren rcrt€m veya lrrem ve
&dak frcmi kullamflhsrnrz. Qildiai2ill tahri$ olmasrm engellemek igirt pul Frl
dotlilm€yi veya akneyi Onleyen ilr0nleri kullanmaktan kagrnmahsnz.
6. Fazla gilneg rgrgm engelleyiniz ve g0neg lanrbasr ig€riHi (solaryum) cihazlar
kullanmayruz. Cildiniz giineg rgrgna kary daha da hassaslagabilir. Giinege grkmadan
15 koruma falrtorlu) bir gunegten koruyucu
ewel, yuksek koruma falaorlu (en

u

kullanmahsrmz.

bir kozmetik cilt tedavisi almaynz AKNETRENT, cildinizin direncini
aalhbilir. Tedavi srasrnda veya tedaviden sonraki 6 ay boyunca, herhangi bir a$a
(hllann gideriltnesi), dermabrazyon (ciltteki lekeleri veya benleri yok etue iSlemi)

7. Herhangi

veyalaza tedavisi (tahrigin v€ya yara izinin gidcritnesi) yaptrmayrnrz Bu iglemler
yataizire, cildin hhds olmasrna veya seyrek olarak ciltte rcnk deli$Hiklerine sebep

t,

olabilir.
8.

Yolun egznrsizi ve fziksel aktiviteyi kesmelisiniz. AKNETRENT, kaslarda ve
eklemlerde agtya sebep olabilir.

9. AKNETRENT kullamrken

A viamini takviyesi

almayrruz. Her ikisini birlikte

kullenmak, fan etkilerin riskini artrabilir.
I0.AKNEIRENT kullanuten veya tedavi sonrasrndaki

I ay stresince kan ba$ynda

bulunmayrnrz. Egpr lramile olan birine kantnz verilirse, bebek saht dogabilir.

Bu uyuilu, gegmigteki lurhuryi bir dhrrende dahi olsa, sizin igin gegerliyse litfen
dofuonmuza daruSma.

AKITTETRENT'in yiyecek ve igecek ile kullanrlnasr
AKI{ETRENT kullamrken normal olarakyiyecek ve igecek alabilininiz.

(,

Hemiletik
. ilaa fullourudm

dnce

dobonntzavEq eeacrnrza dorugma.

. EAMiLEYKENKIILM
. AKNETRENT kullanunr suasrnda veya tedavi kesildikten sonraki I

ay igerisinde

lramile kalrsamz, HEMEN ilacr almayr durdurunuz ve doktorunuza danrgrmz. Kendisi
gercHi tavsiyeler igin sizi yOnlendirecektir.
. Tedoviniz stastnda hamile oldu$uruaufok ederseniz hemen dobortmuza darugma.

Emzirme
. Ilaq Mlannodon 6nce dobonnttaa vqla eczrctnua darugma.

. EM,Zhhtr(ENANNETRENTM

Aregve makine kullrmmr
Tedaviniz siiresince geceleri iyi g6remeyebilirsiniz. Bu aniden olabilir. Seyrek durumlarda,
tedavinin kesilmesiyle beraber bu durum dwam efrnektedir. Qok seyrek olaralq bitkinlik
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ve

makine

ipri[inde bulunen bazr yardmcr meddelcr htLhndr

Onenli

ve

serscmlik bildirilmi$ir. Egpr bunlar sizde meydana gelirse, araq
tuUanmapuz

AKND'TRENT'in

bi[iler
AKIIETRENT soya yag igermektedir. Eger fishk ya da soyaya alerjiniz varsa bu tbbi
iirfintr kullanmayruz.

Diler ilaglar ile birHlte kullammr
E{er regaeli ya da reptesiz lurlwtgi bir ilaa Su onda kullonryorsanz vqa son
runmluda hdlandnasa lfrtfen dobortnua veyo eczocmrza bwtlar haft*mfu bilgi
veriniz.

(,l

AKNEIRENT kullamrke,n, A vitamini talviyesi veya tetrasiklin (bir artibiyotik ge$idi)
almayrruz veya akne igin herhangi bir cilt tedavisi gormeyiniz. Nemlendirici ve
yumugatrcrlar (su kaybrm 0nleyen ve cilde yumugakhk veren cilt lremleri ve
preparatlanru) kullanabilirsiniz.

Qocuklerde ve ergenlik Ce$ndakilerde kullrmmr
AKNETRENT'i 12 yagrndan k0g0k gocuklarda Lullanmalnnr-. 12 yapndan biiyiik
gocuktarda ise, sadece ergBnlik d0nemine gptnig olanlannda kullanmahsrnrz.
3. AKNETREIT{T naul

(/

kullanhr?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama srkhlr igin telimatlar
. Normal baglangg dozu, vticut e$rh$ (kg) bagma giinde 0.5 mg'drr (0.5 me/ke/g0n).
Orne$n; eper 70 kg agrhgndaysaruz, tedaviye gtlnde 35 mg'hk doz ile baglayacalsrmz.
. Kapsiilleri gtlrde I veya 2 kere tok karruna ahuz.
. Bfutae hafta sonunda doltorunrz ilacrnrzrn dozunu ayarlayabilir. Bu ilaca nasrl u,tum
saglaftBntu bagtdr. QoEu hasta igin e1 0.5 ne 1.0 mg/kdg0n arasrnda olacalfir.
. Tedavi genel olarak 16 ila 24 hufta arasrnda sErer. QoEu hasaya I tcdavi donemi
yeter. Akn€Nd4 tedaviden sonraki 8 haftaya lsadar ryilegme gOstermeye devam edebilir. Bu
siire igerisinde yeiri bir tedaviye baglamayrmz.

.

Bqzt hastalar tedavilerinin ilk haftalannda alurelerinin kdtiilegi$ni fark ederler. Bu

durum tedavi devam ettikge dtrzelir.

Uygulama yolu ve metodu
Kapstller agzAan, tok karmnayken almr. Igecekle veya yemekle birlikte biitiin olarak
yutmuz.

D{ipikyeg gruplen
Qocuklrrde kullrmm
AKNETRENT'i 12 yagrndan k0qEk goctrklarda kullanmayrmz. 12 yagrndan buyfft
gocuklann sadece ergenlik d0nemine gelmig olanlannda kullanmahsuuz. Bu grup igin Ozel

bir doz ayarlamasr

bulunmamaktadrr.
s
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Ozet mUrnrm

durumlln

B0brekyetmcdiEi
Eger qiddetli bobrek problemleriniz va$a, gpnel olarak dfr$irk &da (grmde 10 ng gibi)
todaviye baglayacakffirz ve bu doz daha sonxa rdcurtmuam dayanabileceEi en yUlsek
doza grkanlacaktr. ESer vflcudunuz Onerilen doza dayanamryoma, size dtrgtk doz rqets
edilebilir; bu uzun stire tedavi edilmeniz ve aknenizin yeniden olugabilece$ anlamrna
gelebilir.

Karaci[er yetmezlifi
EEpr karaciter yetmedi$ vanla AKNEIRENT kullamlmamaldtr.
Dolilonmuz ayn bir tavsiyede bulunmaekqa bu talimatlan t t"ip ediniz
Ilacrnra zamamnda almayr unutnaytruz.

U

Dottorunu AKNETRENT ile tedavinizin ne kadar siirece$ni size bildirecektir. Tedaviyi
erken kesmeyiniz gtlnku istenen sonucu alamazsmu.
E$er AKNETRENT'in etksinin qok giiglii veya zayrf ofug,Dn dair bir izleniminb

vw

ise

dofuononz vqla eczacma ile koru,yottz.

Knllrnmanrz gerckcnden drhr fezlr AKIiIETRENT kullrndryunz
AKNETRENT'Ien kullanmanrz gerekendenfazlasrm kullannrysana bir dokor vsya eczact
ile konugmuz.

AKNDTRENT kullanmayt unutursanrz
E[er AKNE'TRENT tuttanmay unutursailze mtimkiin olan en hsa siirede unutulan doan
allmuz. Ancak, bir sonraki drlzrmua yalm bir surede bu dunrmu erk edersenia urutulan
doanulayruz ve dnceki gibi devam ediniz.
Umtulot dozlur dengelernek igin gift doz (lrcr iki dozu birbirine yafut znrarda)

alnrymz.
AIil\IETRENT ile tedavi sonhndrnldt$nda olugabilecek etkiler
Bulunmamaktadrr.
4. Ohsr yan etkiler nelerdir?

Tum ihelar gibi, AKNETRENT'in iqedginde buhrnan maddelere duyarh olan kigilerde
yan etkiler olabilir. Bu pn efkilerin baalan ciddi olabilir ve hastaneye )afintmEra h&r
gidebilir.
Apgdekihrden biri oturre, AXIIIETRENT'i kullenmeyr durdurun ve DERHAL
doktorunuze bildirin veye size en yehn hertanenin rcil bOlfimfine blgvurunuz:
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$iddetli (anafilaktik) reaksiyonlar: Bo&zda" yfrzde, dudaklarda ve r$zfuani gigmeyle
ohrgan nefes ahp verme ve ydkunma zorh*lan. Aynca e[erin, ayaklann ve bileHerin
anid€n $Smesi

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkiterdir. Eter bturlardan biri sizde mevcut ise, sizin
AKNETRENT'e kargr ciddi alerjinizvar demektir. Acil ubbi mtdahaleye veya hastaneye
Vaunlmalza gerek olabilir.
Gdrf,len drEer yan etkiler
Qok yeygrn etHler (IIer I0 lustuun en az I tonesini akileyebili)
. Kan t€stl€rinde goriiten arhry karacigpr e,nzinleri
. Ciltie hmluk, ozelliHe dudaklarda ve yiizde; cilue iftihap, &daklarda gstlak ve iltihap,
dotfrfffl hafif kagrnt ve soyulma Tdavinin bagndan itibaren remlendirici lilem

\/

tullanmalrsrmz.
. Cilt normale g0re datra krrmrzt ve daha hassas olabilir, 0zelliHe y[z.
. Kolay gtlrume, kanama veya prhtla$ma - eler prhfilagma hticreleri etlcilenine
. Kansrzhk yorgunluk, sereemlik, solgun cilt- eper krrmra kan hticreleri etkilenirse

. Beyaz kan hiicre sayrsrnda

azalma (notropeni) sonucu enfeksiyonlara yatkrnhkta artrg

eBer befaz kan hflcrcleri etkilenirse

.

Gozde (konjonbivfl ve goz kapas bolgssinde iltihaplanmq g0derde hruluk ve tahrig
hissi. Uygrm g0z dnmlasr igin hekiminize damgrmz. F;get gbdlerialz hruyorsa ve lens
kullamyorsanra lens yerine godr* takmanz gerekebilir.

. Srt aEnsr; kas algrsr; eklon a$rsr.
.I(an ya$an seviyelerinde de$giHikler (IIDL ve trigliseridler dahil)

t/

Yaygn etkiler (Her I0 hastanrn enfazla I tanesini etkilqtebili)
. Ba$ aEnst
. [Iafi:f burun kanamalanna sebep olan, burun iginde kuruma ve kabuHanma

.Bolatfune

bunmda ]xam ve iltihap.
. I(anda y0ksek kolesterol seviyeleri

. idrarda prot€in veya lan
Seyrek etkiter (Her 1000 hastanm enfazla I tanesini ethileyebili)
. D0ktintti ve kagrntr gibi alerjik reaksiyonlar.
. Depresyon ve ilgili bozukluklar. Bunun igaretleri; tizglin ve bog ifade, ruh de$giklikleri,
endige (anksiyete), aplama nobetleri, hrrgrnhk, mutsudulg sosyal veya spor aktivitelere
olaa hevesin kaybedilmesi a$rn veya gok az uyuma, kiloda veya igtahta de$giklikler,
okul veya ig performansrnda etalnaveya konsantrasyon srhntsrm ifrir.
. Var olan depresyonun kot0legmesi.
. Sertveya saldrgan olna
. Saf kayUr ft"AiV. Bu sadece gegici bir sfre igindir. Tedayi sonlandrnldtldan sura
safimz eski haline doner.
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