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Terep6tikendikeryonhr
AKNEIRENT $ddstli akne formlanmn (nodtrler veya konglobat akne, veya kalru yara
izi bra}ma riski olan atcne) ve siste'nrik antibakteriyel ve topikal tedavi ile birlikte
standart tedavilere yailt vermeyen aknenin tedavisinde endikedir.

4.2

Pozoloji ve uygulama rckli
Kullamma ltigtin Uyanlar:
l.Tedaviye, bir sonraki normal adet d0neminin ikinci veya iigtincii giin0nden Once

ba$ammaldr.
2.Tedaviye ba$lamadan Onceki
ahnmaldr.

iki

hafta igrnde negfif gehlik testi sonucu

(Tedavi srasmda her ay gebelik testlerinin yaprlmasr tavsiye edilir.)
3.AKNE'TRENT tedavisine bqlamadan Once, hekim, gebe kalma potansiyeli bulunan

agr feal

malfonnasiyon riski ve AKNETRENT
tedavisi suasmda veya tedavi kesildikten sonraki bir ay iginde gebe kalmanm
mnhtemel sonuglan hakkrnda sozlB veyaah bilgi vermelidir.
4.Apr etkili ve kesimisiz gebelik onleyici tedbirler, ara)ra giren strre ne kadar uam
hastalara, ahnacak Onlemler, gok

olursa olsuo, t€davinin tekrarlandl$ her sefer ahmah ve tedaviden soila bir ay
ds\xam efinelidir.
s.Hasta" bu Onlemlere ra$meru AKNE'IRENT t€davisi srasrnda vrya tedavi

bmkrl&han sonraki bir ay iginde gebe kaldt$ takdirde, fetusta a$r bir

tl
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malformasyonrm gOr[lme riski gok y0]seltir (ornefin, ekse,nsefrli).

Shdartdoz
AKNEIRENT, siste,mik retinoid kullanmr konusrmda deneyimli ve izotretinoin
tedavisi ile iligkili t€ratojcNrit€ riskini bilen hekimlerce rcget€ edilmelidir. Hem kadm
hem de erkek hastalara kullanma talimafimn bir kopyasr verilmelidir @kz. 4.4 O?El
kullamm uyanlan ve Onlemleri).
AKNETRENT'e verilen terap0tik yamt ve advers etkiler doza balhdr ve hastalarda
de[igkenlik g0sterir. Bu dunrm tedavi srasmda her hasta igin ayn doz ayarlamasru
gercktirir. AKMTRENT tedavisine g0ade 0.5 mgkg'hk doda baglanmakdrr. Qogp

hta

igin doz gflnde 0.5-1.0 mdkg arasrnda de!i$r. Qok Siddetli hastahgt olan vgra
rr0crdmda akne olan hastalarda 2.0 mgltg'a vamn y0tsek dozlar gprekebilir.
Kaps'ElleryemeHerle birlilfie gtmde birveya iki kez almmahdr.

U

Tedavide 120-150 mg/kg'hk kumtiflatif tpdavi dozunun remisyon oranlanm arhr&$ ve
relapar Onledi[i gdsterilmigtir. Dolayrsryla her hastada tedavi sEresi g0nltk doza gOre
de$gir. 16-24 haftahk tedaviyle akne tamamen remisyona sokulabilir. Onerilen doza

giddefli intolerans g0steren hastalarda, tedaviye daha dugik doda uzun stre devam
edil€bilir.
Ilastalann qogmda tek bir tedavi done,mi sonrmda akne tamamen temidenebilir. Kesin
rehps dunrmrmda, AKNETRENT tedavisinde Onceki g0df* doam ve lomulaif
dozunun almrsl uygulanmafudu. Akne, t€davi kesildikten sonraki 8 hafta boyunca
geligebilece$ igin, tedaviye bu stire bitneden yeniden baglanmamalt&r.

ffiri

Intoleransr olan hastalar

\"

Onerilen doza ciddi derecede intoleransr olan hastalarda, datra uun tedavi stupsi
gaekece$ ve daha ytiksek relaps riski olacap goz ontlnde bulundunrlarah tadaviye
d-h, do$uk drrzlafladewm edilebilir. Bu hastalarda m0mkiin olan malsimum ctkililige
ulaqmak igin tolere dilebileir en yuksek dozda tedaviye derxam edilmclidir.

Od poptlesyontere ilitkin ek bilgiter
Bdbrek yetmezli$:

$iddetli b0brek yemedi$ olan hasalarda" tedaviye dU$tk doda (10 mg/g0n)

I

mdkg/Sun'e veya hastailn dayanabilece$ maksimrrn
dozalradar arttrnlmahdrr @kz. 4.4 lJzelkullamm uyanlan ve Onlemleri).

baglanmafudrr. Sonrasrnda doz,

Kereci[er yetmulili:
KaracilBr yemezli$nde kullanml kontemdikedir.

Pcdiyetrik popilesyon:
12 yagrndan k0guk gocuklarda kontrendikedir.

yagrndan bryEk gocuklarda doz

2ln

a

a

qradama$ gereHi degildir.

Geriyetrik popfi lesyon :
Doz ayarlamasr gcreHi de$ldir.
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Kontrendikasyonlar
AKNETRENT agagdaki durumlarda kontendikedir:
Qocuk dogurma potansiyeli bulunan kadrn hastalarda
Kadrn hasta tiirn korunma koqullanna uymaftgnda gebe kalma potansiyeli

-

bulunan lodrn hastalarda (Bkz. 4.4 Ozel kullamm uyanlan ve Onlemleri)

Ilamile veya emzircn kadrnlarda
AKNE'IRENT hamile vqn emziren kadtn hashlsrda konte, dikedir (B1,. 4.6

-

Crcbelik ve lalcasyon).

U
TetrasiHinler
Tefiasiklinlerle birlihe tedavi goren hastalarda (Bkz.
uyanlan ve Onlemleri).

-

4.4 Ozel kullamm

I(araciter yetnediS
Kanacilpr yetmezhp (Bkz 4.4 Ozr;lkullamm ufnlan ve Onlemteri).

-

A hipervitaminozisi

-

Daha 0nced€n A hipervitaminozisi olan hastalar (Bkz. 4.8 istenmeyen etkiler).

Yfrkselmig kan lipid deperleri

,t,

Agrn dtizeyde yfikselmig kan lipid def,erleri olan hastalax (Bkz. 4.4 Ozr;l
kullanm uyanlan ve 6nlemleri).

Agm duyarlilrk

-

AKNEIRENT, izoffiinoine veya ilacrn iFriEindeki diEer ma&lcrden
heftangi birine kargr a$n duprlilrg olan hastalarda konfie,ndikedir.
AKNETRENT, sy& yag, trsmen hidroje,ne olmu$ so),a ),aB ve hi&ojene soya
ya$ igerir. Bu nedenle, AKNETRENT so,4aya alerjisi olanlarda
konfrendikedir.

4.4

OzeI kullanrm uyanlan ve Onlemleri
AKNETRENTT.EKA-TOJENKTh..
Ktsa sEreli elsa dahi, AKNEIRENT'in herhargi bir miktar kullanrmr suasmda $belik
meydana gelise, yiiksek dtzeyde sakat gocuk do[urma riski bulumatca&r fiaca
ntuuz kalan tsm fetuslar poansiyel olarak etkilenebilir.
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AKI.IETREI{T, korunma kogullannn tEmtr saBanma&g strece, gebe kalma
potansiyeli bulunan kaftn hastalarda koffiGndikedir.
Gcbeligi onleme ile ilgili bilgler, hastalara he,m sozlE hem de yaah olarak verilmelidir.
Crebeti$n dnlenmesi

Iftdrn

-

hasta agagdakilerden emin olmahdrr:

HasA teratojenik riski anlamah&r.

Hasta ilacrn kullammrna yOnelik uyanlan anlayabilecek

ve

uygulayabilecek

durumda olmahdrr.

-

I{asta doltor tarafindan AKNETRENT tedavisi suasrnda ve todavi bitimini rzlqen
1 ay boyunca gebe kalmanrn t€hlikelcri konusunda bilgilendirilmig olmahdu.

-

U

Ilasta AKNETRENT tedavisine ba$lamadan bir ay ewel, tedavi srasrndave tedavi
k€sildifilen somaki bir ay boyunca gBbelikle ilgili Onleml€ri arahlsz uyguluyor
olmasmrn gereHili$ni anlamrg ve kabul etrrig olmahdr. Bariyer yontemi dahil, en uz
onlem kullamlmahdr.
Tedaviye baglamadan iki hafta ewel hastadan negatif gebelik testi aluumg otnahdrr.
Hast4 tedavi siiresince ve tedavinin kesilmesini takiben 5 hafta boyunca hamilelik testi
yapttmcagm lobul emelidir.
1, ve tercihen 2, komplementer kontraseptif

-

-

Ilash, AKNEIRENT tedavisine bir sonraki normal

memstr0el don€min

ikinci veya

Ug0ncE g0n0nde baglamah6r.

-

Ilash, kontrasepif Onlemlerin bagan$zh$m kargr ulanlmrg olmalr&r.
Hasta, ayhk skr hkip guekliligini anlamah&r.
Hast4 hamileli$n potansiyel sonuglan ve hamilelik risld olduf,unda hekime derhal

damgmasrmn gerekti$ni anlamrg ve konu hakkrnda bilgilendirilmig olmahdr.

-

Hasta, amenore oldu[unda bile, etkili kontrasepsiyon hakkrndaki ttirn tavsiyelere
uymahdrr.

-

U

Hasta, rclaps durumunda AKNEIRENT tedavisindeir bir ay ernrel, Edavi srasrnda
ve tedaviden somaki bir ay sfiresince almr kesintisiz ve etkili komasepif ml€mlcri

apr gebeli$ onleyici delerlendirmeleri idemelidir.
Ilastq uyanlan tammen anlamatdrr ve kendisine anlahldl$ gibi uygplanabilir

uygulamah&r ve uyulnasl gereken

-

gpbeli$ dmleyici tedbirlere uyacagna dair isteHi oldulunu kabul efinelidir.
Hasta, zorunlu kontaseptif onlemleri kullanmahdrr ve bu onlemlere uyabilme
konusunda bilingli olmahdrr.

-

Regete eden hekim, herhangi bir gebelik riski olmadrgm gOsteren zorlayca sebepleri
g0z On0ode bulun&rmadt$ s&ece, belirtileir kogullar haliha.rrda cinsel attivitsi

olmalan kaen hastalar igin de aynca gpgerlidir. Krsukk geqmi$ sebebiyle normalde
kontrasepsiyon uygulamayan kadln hastalar (histerektomi durumu furnda) vqra cinsel
aktivite yoklulu oldugmu iddia edenler dahil, kaftn hasalara AKNEIRENT
kullamrken yukanda belirtilen talimatlan takip ederek etkili konfiaseptif onlernleri
kullanmalan konusunda tavsiye verilmelidir.
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Ropte eden hekim aygdakilerden emin olmah&r:
- gasmntn, giddctli akne formlanna (nodEler vqa konglobat ah, veya kalro iz
btrakma riskindeki akne) ve sistemik antibakteriyel ve topikal tedavi ile birlitile
staodart tedavilere

pmt

vermeyen akneye sahip oldu$undan

-

Tedavi Oncesinde, sllresince ve tedavinin kesilmesini takiben 5 hafta boyrnca
negatif gebelik testi ahndrgrndan. Gebelik testinin gtln ve sonuglanrun

belgelendi$nden.

-

!

Hastailn, bariyer yOntemi dahil,

en.

az

I

ve tercihen 2 etkili kontrasepsiyon

yontemini, tedaviye baglamadan et az bir ay Once kullanmry oldugundan ve tedavi
snasrnda ve tedavinin kesilmesinden sonraki en uz I ay surtxfnce cftili
kontnasepsiyon kullarrmala devam ediyor oldu$mdan
- ttastanm, yeterli derccedc anladrgrnm teyidi dahil, yukanda listelenen gebeli$i
0nleyici kogullara uygtm oldugmdan.
- tlastamn, sdzu edilen kogullan kabul eui$nden.

AKNETRENT tedavisi srasmda veya sonraki bir ay igerisinde bu Onlemlere ralmen
gebe kahndr&nda, fetusta gok ciddi malformasyon riski buyiiktiir (ozellikle mertezi
sinir sist€mi, kalp ve btiyilk tan damarlan etkilenir). Aynca spontan dii$iik riski de
&lzlfrl EEer gebelik olugursa, hekim ve hasta gsneliEp devamm

korupaldr.
Kontrase,psiyon

- Bayan hastalarq gebeli$n 0nlenmesi hakkmda kapsamh bilgi verilmelidir ve eger
etkili kontrasepsryon kullanmryorlarsa onlara kontaseptif tavsiye verilmelidir.
- Mnimum gereklilik olarah potansiyel gebelik riski altnda olan bayan hastalar En az

U

bir etkili kontrasepsiyon yOntemi kullanmak zorundadrr. Tercihen hasta bariyer yOntemi
dahil konfrasepsiyonrm iki tamamlqncr formrmu kullamah&r. Amenore hashlxrdahil,
kontrasepsiyona tedavinin kesihnesini tatib€n en uz I ay boyunca deyam edilmelidir.
Crebeliktesti

- l,okal deneyimlere gOre, medikal olarak desteklermig minimum 25 MIU/ml
hassashktaki gebelik tesflerinin, menstr0el dOnemin ilk 3 glintimde gu gekilde
uygulanmasr Onerilmektedir:

Tedavi 0ncesinde:

-

Kontrasepsiyona ba;lamadan ewel gebelik riskini saf &gr brakmak arnacrylq

baglanggta gpbelik testi nygulamas onerilmektedir. Testin gon ve sonrrykn
kaydeditmelidir DEzenti adet gdrmeyen hastalarda, bu ge,belik t€stinin znmanlem&sl
hastanm cinsel aktivircsini yansrtuaftdr ve hashntn son korunmasz cimel
iligkisinden yakta$lk 3 hafta sonra yaplmahdu. Regete eden hekim hastatn
kontrasepsiyon konusunda bilgile,ndirmelidir.
- Gebelik testi, g6r{igme srasmda veya hekim ziyaretinin 3 gOn Oncesinde
gergeklegtirilmelidir ve en az I ay boyunca hasta etkili konfrasepsiyon kullanana
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kadar AKNETRENT kullaomr ertelenmelidir. Bu test, AKI{E'TRENT ile tedaviye
ba$la&grffi hastailn hamile olma&$m gaxaffi etmektedir.
Takip zipretleri:

-

Takip ziyaretlerinin zarnail 28 g0nlgk arahklar ile ayarlanmahdr. Ayltk olarak
telrarlanan gebelik testlerine ihtiyaq, hastamn cinsel aktivitesi ve son menstr0el
gegmigi (anormal adeq kagmlan periyod ve arnenore) gilz 0ntlrde bulundurularah

lokal deneyimlere

belirlenmelidir. Belirtildi$nde, takip eden gebelik testi hekim
ziyarct gtimiinde veya ziyaretin 3 giin 0ncesinde gergeklegtirilmelidir.
gOre

T€davi bitimi:

-

Tedavi bifri*tun 5 hafta soffa, hshangi bir hamilelik gEphesinc yer vermemek
amaoyla, ka&n hastalar son bir gBbelik esti nygulamak&r.

U

Erkekhastalar

Mevcut veriler, AKNETRENT alan hastalann semen ve seminal slrsmdan gelen
matemal manziyet seviyesinin, AKNE'TRENT'in teratojenik etkileri ile
iligkilendirmeye yetuedigini g0stermektedir.

E*ek

hastalarq ilaqlann kimseyls, OzelliHe tadtntuta" paylaSmamalan komsu

hatulfrlmaldr.
Ekonlemter

Mlrodozdaki progsstron preparatlar (minihaplar), AKNETRENT tedavisi suasnda
gebelikten korunmak igin yeterli olmayabilir.

llastalara,

I

ilao bagkalanna vermemeleri ve kullamlmamrg kapstilleri tedavi

sonunda

eczaprlanna geri vermeleri konusunda yol gdsterilmelidir.

AKI{E'TRENT tedavisi urasrnda ve tedavinin bitimini izleyen I ayhk d0nem
maruziyai ve hamile kan alrcrsrnm fetrsrma potansiyel riski onlemek macryla
hastalann kan bagynda bulumalan engellenmelidir.

lw

Psikiyatik boarkluklar
AKNE'TRENT tedavisi gOren hastalarda depresyon, agresif ve sug iglemeye yOnelik
davraruglarda arhg, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girigimleri ve intihar
bildirilmigtir. Bu olaylar igin, nedensel bir iligki baplantrsr bulunamamrghr. Depresyon
gegmi$ olan hastalara Ozel ilgi gOsterilmeli ve butlln hastalar, depresyon belirtileri
agsmdan izlenmeli ve gerekiyorsa uygun bir tedavi igin y6nlendiritnelidirler. Ancak,
AKNETRENT'in kesilmesi semfiomlan hafiflemeyebilir ve bu ncdenle il€ri
psikipnrik veya psikolojik delerlendirme yaprlmasr gerekebilir.
Deri ve subktitanoz doku bozukluklan
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Aknenin akut giddetlenmesi baren ilk periyod s[resince g6r0ltrr ancak dewm eden
tpdayi ile hfifler, bu sfire genelliHe 7-10 g[drtr ve bzayarlamasr gsretrirmz.

Kuwetli

UV rgrnlanna m,[r|tziyeJ onlenmelidir. GereHi oldu$uda
yOl$ck korunra fakt6rlo (en u 15 koruma falffiro) bir grmegten konrmn Or0no
guneg r$rErna veya

kullamlmahdrr.

Atipik b6lgelerde hiperffofik kahcr yua izi ve datra nadiren tedavi bOlgelerinde hiperveya hipo pigmentasyon riski tagrdrklanndan agresif kimyasal dennabmzyon ve kiltan0z

lazer t€davisi, AKNE'TRENT tedavisi srasrnda ve tedaviden sonraki 5-6 ay sft€since
kutlamlmamaftdr. Jelli epilasyon, €pid€rmal stripin& yara izi veya dermatit riski

tagmas nedeniyle AKNEIRENT tedavisi srasrnda ve tedaviden lnnra 54 ay siireyle
kullantlmamaldr.

U

Lokal taluig artabilecepinden, AKNETRENT'in topikal keratolitik veya eksfolyatif
alne kargrt ajanlarla birlihe kullamlmasr engellenmelidir.
AKNE'TRENT ciltte ve dudaklarda kurulupa sebep oldu[rmdan, hastalara tedavinin
ba$ndan itibaren cildi nmlendirici merhem veya lrem ve dudak kremi kullanaalan
tavsiye edilmelidir.

AKNEIRENT kullanmr ile iligkilendirilen ciddi
cilt realsiyonlan (Erit€ma Multiforme, Stenens.Johnson Se,ndromu ve Totsik
Epidermal Nelcroliz) raporlan bulunmalctadrr. Bu olaylar ciddi olabilir ve hastaneye
yafit, sakathk, hayatr tehdit edici olaylar veya Oltimle sonuglanabilir. Ilastalar, giddetli
cilt reaksiyonlan igin yalondan takip edilmeli ve gerekirse AKNE'TRENT tedavisinin
Pazarilzmrr souasrnda elde edilmig ve

sonlandmlmasr diigiiniilmelidir.

(/

GOzbozukluklan
goa korneada bulanHtlq azzrlaa gece gor0g0, k€ratit, blefrrit ve konjuktivit
genelliHe t€davinin kesilmesini takib€n gegmigtir. Kunr gOzlere, ),aBh 96z merhemi

K*

uygulamasl veya g6zya$ yedeHeme tedavisinin uygulanmas ile yardrm edilebilir. Kuru
g0zl[ hastalar kematit olugma olasrhgna karp izlenmelidir. G6rme bozukluklan yagalan

hashlar, g0z doktoruna y0nlendirilmeli ve AKNETRENT'in kesilmesi diigtnBlmelidir.
Tedavi silresince, hastamn gOzluk talsnasma neden olabilen, konak lens intoleransr
meydana gelebilir.

AKNEIRENT tedavisi suasmda

atz.laa gece g0r0;u meydana

gehi$ir

ve gok nadircn
tedavinin kesilmesini takib€n devam ed€bilmi$ir (Bkz. 4.8 istemeyen etkiler). Bazr
hasalarda bu drnumrm baglmas ani oldu$undan, hastalar bu potansiyel problem
haklonda bilgilendirilmeli ve gece araf sirerken veya hertangi bir aracr kullanrken

diHratli olmalan konustmda uyanlmahdrlar. Gorme pnoblerrleri diklotle izlenmelidir.
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