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KTILII\NMA TAIjMATI

AKItfE'TnDXt' ZO mg yumutekielatin kepcfil

A&zdrn elrmn

. EtHnmodde: izotretinoin.

. Yardtmct maddeler: Rafine soya ya$, san balmumu, hidrojenlenmig soya ya$,
krsmen hidrojenlenen soya yag, jelatin, gliserol, titanyum diotsit (E 171), krrmm demir

otsit @ t72),andmir otsit @ 172)

Bu Kullenme Talimetmda:

1. AfrNEIRENT rcfrr ve nc ldn hilloruhr?
2. AKNETRENT'| htllonnudut Ance dlhkat edilmai gerefonler

i. AfrNETRENT tttstl hillaruhr?
4. Ol.astyan ethil$ nelerdir?

t Afr IETRENT'Iw wldannust

Baghktan yer elmehedr.

1. AKNETRENT nedir ve ne igin kullanrlr?

. AKNEIRENT etkin madde olarak, vitamin A ile iligkili ve retinoidler olarak

isimlendirilen bir guba datril olan izotretinoin igermektedir.
. Her bir AKNETRENT arrbalajr, l0'ar kapstilluk dubleks @VC/PEIP\/DCIAIu)
blisterler halinde 30 adet yumrryak jelatin kapasl igermektedir.
. AKNE'TRENT, aknenin (sivilcenin) qid&fli tiplerinin [orne$in; yumrulu (nodfiler),

yuvarlak (konglobat) akne veyra kahcr yma izi brakma riski olan aknel tedarrisinde

kullamlr. AKNETRENT'i aknenia atribiyotik ve cilt tedavil€ri dahil akne hrgfi tedaviler

ile iyileimedi$ takdirde kullanacaksrmz.
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Bu i}rcr kulllnmaye baglemeden 6nce bu KIILIIINMA TALIMATIM
dikketlie okuyunuzr gfinkfi gizin igin Onemli bilgihr iprmektedir.

. Bu kullarma talimatmt saHayma. Dalra sonra tebar okunoya ihtUag &ryabilirsiniz.

. EEer ilove sorularma olursa,lffin dofuonmuzavqla eczacrnaa danqmtz.

. Bu ilag kigisel olarak size regete edilmigtir, bagkalartta vermeyiniz.

. Bu ilacm hilarumr srasfiida, dohora veya hastaneye gitti{inizde bu ilact

htl l an& fin a t do b orunuz a s Oyl ey iniz.
. Bu talimatta yanlanlara 6ynen uytmu. iloC lulhndo size ilurilen donn drymda

yfuh veya dfi$k doz kullumayma.
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AKNEIRENT tedavisi dermanolog (cilt problemlerinin tedavisinde nzmanlagmrg hekim)

tarafindan deretlenmelidir.

2. AKIYETRENT'i kulhnmadan 6ne diklqt edilmesi gerelenler

AIO{ETRDNT'i aga$daki durumlarda KULLANMAYINIZ
. Soya veya AKMTRENT'in igerdi$ yardrmcr maddelerden herhangi birine kargt

alerjik (agrn duyarh) iseniz. Bu ilaq, izotrstinoinin yam sra soya ya$ da igermektedir.
. EEerhamileysenizveylhamile oldupunuzu d0giiniiyorsamz.
. EEeremziriyorsamz.
. EBerkaracigcrhastalt$nzva$&
. EEer qok yfiksek kan yag d€gprleriniz varca (0meEin; y016ek kolesfrol veya

trieliseridle0
. Eger vocudunuzda gok yrrksek A vitamini deperleriniz vann (A hiperviaminozisi)

I . 12 yagrndan hiqtik gocuklarda kullanmayrmz. Sadece ergenlik donemine gelmig 12

ya$mdan buytlk gocuklarda kullanmaltsmrz.
. EEer tetasiklinlerle birlikte t€davi gorilyorsamz.

AKIYETRDNT'i egagdaki durumlerda nkf<lrr-,i KULIANINru
EgBr bunlardan herhangi biri size uyuyorca, AKNETRENT kullannadan 0nce doliloruntrza

daugtmz.

Kedm hastellr igin tevriyehr:
AKNE'TRENT'in dolmamrg bebe$niz.e ?ilu vermesi (medikal dilde AKNETRENT

teratojenibrr) olasrdrr. Aynca duguk riskini de arhrmaktadr.

1. HAMiLEYKEN AKNETRENT KI]LLANMAIUALISINIZ
2.F;ger emziriyorsanrz AKNETRENT'i kullanmamalsmrz. Bu ilacrn sttiiniize gegme

olasrh$ rmrdrve bebefinizr zarar verebilir.

3. Egpr t€davi srasmda hamile kalma els$lrErnrz vann ilacr kullamaynu.

Ilamile kalma olasrhg bulunan kadm hastalara, kusurlu dogum (doEmamg bcbegc

zararh) riskinden dolayr AKNEIRENT gok srkr kurallar dahilinde regete edilmektedir.

Kurallar alagdaki gibidir:

1. AKNETRENT'i sadece, antibiyotikler ve cilt tedavileri dahil di[er akne kargttt

tedavilerin iyilegtirmedi$ giddetli almeniz varsa almalmmrz.

2. floktorunrz doEum kusurlanm xgrklamr$ olmah&r: neden hamile kelmemenrz

ge,rekti[ini ve hamilelifi onlemek igin neler yapmanu gerektigini anlamg elpsfusrntz.

3. Konhasepsiyonu (dolum kontrol0) dolilorunuz ile konugmug olmahsrnrz. Dohorunuz

size gebeli[i onleme hakhnda bilgi verrecektir. Kendisi sizi, dolum komolfl hakhnda

tavsiye verebilecek bir hekime y0nlendirebilir.

4. Kondomlar veya spermisid dahil gebeli$ Onleyici bir veya tercihen iki etkili do[um
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kontrol y0ntemini, AKNETRENT tedavisine baglnmadan I ay once, tedavi suasrnda

ve tedavi bittikten sonraki 1 ay sEresince kullanrnanu konrsunda hemfikir
olmahsmz. Tedaviye baglamadan Once doktorunuz, sizden negptif olmasr gereken

hamilelik testini yaphrmama isteyecektir.

5. Adet gormeseniz veya cinsel olarak aldif ohnasamz bile kontrasepsiyon

uygulamahsmrz (doktonrnz bunun gerekli olmadr$na karar vermedigi s0rec€).

6. Ayltk ziyaretlerin ve doktorunuzca tavsiye edilen ilave hamilelik testlerinin
gereklili$ni kabul etmelisiniz. AKMTRENT'i kestikten 5 hafra sonra t€st

yapfirmalrsmz Tedavi srasmda ve sonraki 1 ay boyunca hamils kalmanralsmrz

7. Doktorunrz sizden, riskler hat{onda bilgilendirildiEinizi ve gereHi 0nl€mt€ri kabul

ettiginizi t€yit ed€n bir form imzalamarnzr isteyecektir.

AKNETRENT kullanrmr srre$nda veya t€dryi kesitdilten sonraki I ay igcrisinde
hamile kahrsanrz, EEMEN ilau almayr durdurunuz ve doktorunuzt damgrnrz
Kendisi gerekli tavsiye igin sizi yOnlendirecektir.

Doktorunuz, AKNEIRENI kullamcrlan igin hazrrlanmr$, hamilelik ve hamilelikten

korunma ile ilgili bilgiler igeren biryaah dotilmanr size gOstermelidir.

ElBr bu materyrali gprmediyseniz doktorunuza lxlrunuz

Erkek hastrler igin tevsiyeler:
AKNEIRENT'in sperme zarar vermesi beHermez. AKNETRENT kullanan erkek

hasalann semeninde, gok dusuk seviyelerde izotretinoin bulunmaktaftr, fakat bu

parherinizin dolmamrg bebe$ne zarar venneyecek lodar gok azdrr. Ilacrma bagkasr ile,

Ozellikle kaftnlarla" paylaqmamaruz gerekti$ni hafirlamah$ilz.

Tfim hastaler igin tevsiyeler:
l. Eger de,presyon, intihar danramgr veya nrh hastahg dahit Onceden heftangi bir ruhsal

hastahErnr- olduysa veya bu kogullardan herhangi biri igin ilag alryorsamz

doliloruuza soyleyiniz.

2. AKNE'TRENT, yaygn olarak kolestrol veya trigliseridler gibi kan yaplanru artrnr.

Doktorunuz AKNETRENT tedavisi 0ncesinde, srasmda ve sonrasmda bu seviyeleri

Olgecektir. Eper halihaarda ytifi<sek kan yagruz, diyabetiniz (ltksek kan pkeri), o$1f,

kilonrz varsa veya alkolikseniz doktorunuza sOyleyiniz. Dalra srk kan testine ihtiyag

duyabilirsiniz. ESer kan ya$anmz yiilcsek grkarsa, doltonuruz ilacruan dozunu

azalabilir veya AI(NETRENT' r kesebilir.

3. AKNE'TRENT, karaciger enzim delerlerini arfixabilir. Doktonmua AKNEIRENT
tedavisi oncesinde, srasmda ve sonrasrnda bu seviyeleri olgmek amaoyla kan testleri

Vapacaktr. EEer y0ksek grkarlarsa doltonrnuz ilacrnrzrn dozunu aaltabilir veya

AKNETRENT' i kesebilir.

4. AKNETRENT, kan gekeri deperlerini arfirabilir. Seyrek durumlarda" hastalar geker

hastasr olabilir. Ozellikle eler halitrazrrda diyabetiniz, agrl kilonuz varsa veya

ty
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alkoliksenia doktorunuztedaviniz siiresince kan gekeri deEerlerinizi ideyecektir.

5. Cildiniz kuruyabilir. Tedavi siresince cildinizi nemlendiren merhe,m ve5ra tlem ve

drdak krcmi lullamalsrmz Cildinizin tahrig olmasrm engellemek iqtq pul prl
dok0lmeyi veya atneyi Onleyen tr0nleri tullanmaktan kagrrmahsrntz.

6. Fazla gllneg rqrgm engelleyiniz ve gtneg lambasr ig€riHi (solaryum) cihazlar

kullanmayrmz. Cildiniz gtineg rgrgna kary daha da hassaslagabilir. Gtinrege gkmadan

ewel, yuksek koruma faktOrlu (en u 15 koruma falrtdrlti) bir giinegten koruyucu

kullanmahsmrz.

7. Herhangi bir koznetik cilt bdavisi almaynz. AKNETRENT, cildinizin direncini

aaltabilir. Tedavi srasnda veya tedaviden sonmki 6 ay boymc4 herhangi bir agda

(hllann giderilmesi), aermatmazyon (ciltteki lekeleri veya benleri yok etue i$emi)
veyalazsr tedavisi (ahrigin ve),a yara izinin giderilmesi) yapmrmaynz. Bu iglemler

yara izine, cildin tahrig olmasrna veya seyrek olarak ciltte re,nk de$gikliklerire s€bep

olabilir.
8. Yopun egznrsia ve fiziksel aktiviteyi kesmelisiniz. AKNETRENT, kaslarda ve

eHemlerde agrya sebep olabilir.
9. AKNETRENT kullamrken A vitamini takviyesi almayrmz. Her ikisini birlikte

kullanmalg fan etkilerin riskini arhrabilir.

I0.AKNEIRENT kullanuten veya tedavi sonrasmdaki I ay s0resince kan ba$gtnda

bulunmayruz. Egpr hamile olan birine kanrilz verilirse, bebek sah &Eabilir.

Bu uyarrlu, gegmigteki lwrlangi bir diirumde dahi olsa, sizin igin gegcrlise l@n
doktorurutza darugmtz.

AKNETRENT'in yiyecek ve igecek ile kullantlmasr

AKNEIRENT kullamrken normal olarah yiyecek ve igecek alabilirsiniz.

Hemilelik
. ilaq fullawadm drce dolaorunza veya ecz(rcmza darugtna.
. HAIIfoJYKENKT]LM
. AKNEfRENT kullanml srasrnda veya tedavi kesildikten sonraki I ay igerisinde

hamile kalrsaruz, HEMEN ilacr almayr durdurunu ve doktorunuza damgrnrz. Kendisi

gerekli tavsiyeler igin sizi y6nlendirecektir.
. Tedaviniz srasmda hamile oldu$untuufark ederseniz hemen dobonmua danryma.

Emzirme
. llaq fullamndan dtrce doborutua veya eczacmaa da uSma.

. EMZhhT(ENAKNETRDNTXIJLM

Areg ve maHne kullrnrmr
Tedaviniz s0resince gpceleri iyi g0re,rneyebilininiz. Bu aniden olabilir. Seyrek durumlarda,

tedavinin kesilmesiyle beraber bu durum devam etnektedir. Qok seyrek olarak, bitkinlik
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ve sersemlik bildirilmi$ir. Egpr bunlar sizde meydana gelirse, araf ve mf,kine

tuttamafuz.

AKIIIETRDITII in igeri[inde bulunen baa yerdrmcr meddeler hekkrnde dnemli

bitgiler
AKNETRENT soya yag igermektedir. Eper fistrk ya da soyaya alerjiniz va^rsa bu ubbi

iir0nt kullanmayrmz.

DrEer ilaglar ile birlikte kullammr
E$er regeteli ya da regetes? herhangi bir itaa y anda kullonqnrsota vEM son

zottonloda kullandnasa lfitfen doltonnnao vsya eczacmrz.a builo hafihnfu bilgi
veriniz.

AKNETRENT kullamrken, A vitamini takviyesi veya tetrasiklin (bir antibiyotik ge$idi)

almayrruz veya alcne igin herhangi bir cilt tedavisi g0rmeyiniz. Nemlendirici ve

yumugatrcrlar (su kaybrru onleyen ve cilde yumugakl* veren cilt lremleri ve

preparatlanm) kullanabilirsiniz.

Cocuklerda ve ergenlik g$ndekilerde kullrnrmr
AKNE'TRENT'i 12 pgrndan k0g[k gocuklarda kullarrmaJnnr-. 12 yagndan b0yuk

gocuklarda ise, sadoce erge,nlik dOnemine gpltnil olanlmnda kullanmalsmz.

3. AXII{ETRENT na$l kullanilrr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhlr igin talimatlar
. Normal baglangrg dozu, viicut eFrhB (kg) bagrna gunde 0.5 mg'drr (0.5 mg/kggun).

OrneEin; eser 70 kg agrhgndaysan4 tedaviye giimde 35 mg'hk doz ile baSlayacaksmrz.

. Kapstiflleri gilrde I veya 2kere tok karnma almz.

. Bi*ae hafta sonrmda doltorunuz ilacrnrzn dozunu ayarlayabilir. Bu ilaca nasl uyutrl

saglafisnza boghdr. qogu hasta igin doa 0.5 ve 1.0 mgkg/gun arasrnda olacalor
. Tedavi gsnel olarak 16 ila 24 hLfu arasrnda sfirer. qogu hastaya 1 tedavi donemi

yeter. Akneniz, tedaviden sonraki 8 haftaya kadar iyilegme gOsterrreye dewm ede,bilir. Bu

s0re igerisinde yeiri bir tedaviye baglamayrmz.
. Bazr hastalar tedavilerinin ilk haftalannda alnelerinin kOtiile$tigini fark ederler. Bu

durum tedavi devam ettikge dtizelir.

Uygulama yolu ve metodu

IGpsiiller agzlar., tok karmnayken ahnr. Igecekle veya yemekle birlikte biittin olarak

yutmuz.

Delbikyeg gruplan

Qocuklerda kulhmm
AKNETRENT'i 12 yagrndan kuguk goctrklarda kullanmayrmz. 12 yagrndan bBldk

gocuklann sadece ergenlik donemine gelmig olanlannda kullanmahsrnrz. !s grup igin Ozel

bir doz ayarlamasr bulunmamaktadr 
s t g
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Ozel hlhnrm durumlen
D0brclryctmezli[i
ESer giddetli boh€k probl€mleriniz varsa, genel olarak duguk d@la Gtmde l0 mg eibi)
tedaviye baglayacatsuz ve bu &z daha sonra v0cdunuzun dayanabilcce$ en y[he&
doza gtkanlacaltr. Eter v0cudunuz Oncrilen doza dayanamyona" size d090k doz regeE

edilebilir; bu uzun sore tedavi edilmeniz ve almenizin yeniden olugabilece$ anlamlm
gelebilir.

Karaciteryetmezlili
Eler karaciler yemedili varsa AKNEIRENT kullanrlmamelrdr.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, bu trlinrdlan tekip ediaiz

Ilacrnrz zamannda almayr unutnayrnz.

Doktonmuz AKNETRENT ile tedavinizin ne kadar stlrece[ini size bildirecektir. Tedaviyi

edsen kesmeyiniz grinkfl istenen sonuou alamazsnz.

Eget AKNETRENT'iI etkisinin pk g$iivEn zo,yrf oldufioa dair bir izleniminiz wr ise

bbtttnzvern eeacma ile horugonz.

Kullrrnnenz gerclcnden drhr frzh AXNEIIDNT kullrndtynuz

AKNETRENTTen hilanmana gerekendan fazlasmr hilotntqsanz bir dobor vq/a eczac,

ilekorupona,

AKNETRENT kullanmayt unutunanrz

. Eger AKNE'TRENT kullenmrF unutursiorz, mUmk[n olan €o hsa stlrede rmutulan dozu
l:r' ahruz Ancak, bir sonraki doa;rrlalahn bir smede bu durumu ftrt edem€riz, unutulan

doznr atlryrnu ve 6n@ki gibi dewm diniz
Urwttlot fuzlor dengeleneft igin gifi doz (lrq iki dozrt birbirine yAa zano*)
alnaymrz

AI(NEIRENT ile tedavi ronhndrnldr$nde olugabilecek etkiler
Bulunmamaktadr.

4 Olau yan akiler neleldir?
Ttlm ilaglar gibi, AKNETRENT'in igcdginde bul,nen maddelere drrynrh olan tiSil€rde

ym etkiler olabilir. Bu pn etkilerin baalan ciddi olabilir ve hastaneye yatnlmEra tadar
gid€bilir.

Apgddrilerden biri olurrrr AXNETRDN?i hllrnmayr durdurun ve DDf,EAL
dohonnuze bildirin veya rize en yahn hubncnin ecil b0ltmtne bryvurunuz:

6le



U

. $iddetli (+nafihktik) rcakiyonlar: Brlpno\ywfu, dudaklarda ve rFzrr ani gigm€yle

olugan nefes ahp verme ve ydkmma zorlutlan. Aynco ellerin, ayatlann ve bileklerin
aniden gigmesi

Bunlann hepsi Sok ciddi yan ctkilodir. Eger brmlardan biri sizde mwcut isc, sizin
AKNE'IRENT'e kary ciddi alerjiniz var demektir. Aoil tbhi mtl&haleye veya hastan€,ye

yatnlmanza gerek olabilir.

G0rflen diler yen etkiler

Qok yrygu etHter (IIer I0 hostanm en u I torcsini etkileyebili)
. Kar testlqinde gOr0ler artms kracigsr e,nzimled
. Ciltte kundulq OzelliHe dudaklarda ve yuzde; ciltle iltihap, ddattarda garlak ve iltihap,

d0tilnt0, hafif fa$nt ve soyulma" Tedavinin barudan itibaren mml€ndftioi lxem

kullanrnahslruz.
. Cilt normale g0re daha krrmra ve daha hassas olabilir, 0zellikle ytz.
. Kolay gUralme, kanama veya prhtlagma - eler phtlagna htlcreleri etkilenirse
. Kanszhk yorgunlulq s€rsemlih solgun cilt- eter krma kan h0oreleri etkilenirse
. Beyu kan hucre saysrnda azalma (notropeni) sonucu enfeksiyonlara yatknhkta arng

cler beyaz hn h0creleri etkiledrs€
. Gozde (rory*onbivit) ve g0z kaps& b0lgesinde iltihaplanmq g0zl€rde hruluk ve tahris

hissi. Uygun g0z drmlasr igin hekiminize da1$n1z EgEr S5deriniz k,nrprsa ve lens

lens yedne gOdtk takmantz gaekebilir.
. Srt aEns; kas atns; eklerr alnsr.
. Kan ya$an seviyelerinde depigiklikler ftIDL ve tigliseridler dahil)

Yaygn e/Jdler QIer I0lmstanm enfazla I tanesini etkileyebili)
. Bag agnsr
o l{6frf}g16 krnrmnlurne sebep olan, bunm iginde kunma ve kabuklanma
. Botszda ve bunrnda yara ve iltihap.
. trGnda ytkek kolesterol seviyeleri
.lrtordapotein vepkan

Seyrrk etkiler (I1er I(M) hastann enfula I tanesini akilelnbili)
. Dokiintfl ve ka$rnh gibi alerjik realsiyonlar.
. Depresyon ve ilgili bozukluklar. Bunun igaretleri; tizglin ve bo; ifade, ruh de$giklikleri,
endige (anksiyete), atlama nobetleri, hrrprnhk, mutsuduk, sosyal veya spor aldivitel€re

olan hevesin kaybedilmesi a5m rrcyr gak az uyum4 kiloda vep igaha de$Etlikler,
otul veya ig performans6lfu r"olmn v6y1 konsantasyon srktntrsmr igerir.
. Var olan depresyonu komlegmesi.
. Sert veya saldugan olma
. Saf kaybr (kellik). Btr sad€ce gegici bir s0re igindir. Tedavi somlandml&h somra

safinrz eski haline d0ner.

\/
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Qot rcyrck etliler (Ier 10.0(N lustoun enfula I toesini e*iletabiltr)
. Baa hastrlar, kendiledne arar verme veJra haydlamr sonlandrma df$0ncesi (iilihor
dilg[ooel€ri) igerisinde olmugtur, hrydlanra sonlandrnaya (htihar te!€bb0s[)
gahgmrglardr veya hayatlanm sonlandrm$ardr. Bu hastrlar depesyodafmrg gibi
g0z0kmepbilir.
. Ola&n&g davraru'.
. Ruhsal denge boznklutu: sesler duyma veya gergekte var olmayan geyleri gorme gibi
gergekle ba$ant kaybr
. Ciltte veya gOderde sanhk ve yorgun hissefrre. Bunlar hepatitin i;arEti olabilir.
.ldrara gtmada zorluk, gigmlg ve fabonk g0z kapaklan, a9m derocede yorgun hissche.
Buolar bobrek iltihabmm igaretled olabilir.
. M& bulafrs ve ku$na ile birlitne s&ekli ba$ atgsr ve bulank g0rme dahil goriit

bmrkluklan. Bunlar, dzellikle AKNETRENT terasiHinler olarak adlandmlan

antibiyotikler ile birlikte oLdrgrdC selim intralaanitnl hipet'tansipnrm belirtileri

U ohbilir.
. Sidd€tli kas kasilmasl halsizlik, sersemlik.
. Kanh veya kansrz ishal, drgkrda ve &9to bolgesinde kanama, midc bulants ve kusma ile
birlikte giddetli kann alnsr. Bunlar mide durumunun ciddiyetini gOsterebilir ve bazen

AKNETRENT tedavisi tesildifnen sora da devam debilir. Bu $kal,etlerinizi hcmen

dottorunuza ilainiz Dohorunu gerekirse AKNE'IRENT tedavinizi sonlanfrracattr
. Ienf beded gifbilir. Bu ciddi bir yan e&idir. Acil ubbi mudahale gcrekebilir.
. ilk haftalarde akne kot0legebilir ancak $6li4iler zrmanla iyilssir.
. Ciltte 0zellikle y0zde iltihaplanma, gigme ve normale g0re koyulaEna"
. Agrn terlenre veya ka$mma

' IEta hassasiYette arfna
. Trnak kOk0nde bokteriyel enfeksiyonlar ve hmak deEigiklikleri
.gigme,akmAabft

. . Amcliyat somas yarada kalmlapa
l/ .V0cuthllandaaft$

. Geceleri dab az gorebiliGini4 rEne korl0tp ve reirk goruglbde kotul€fme

.$r!p olan hassasiyetutabili4 ftdapodak g0neg rgrFndan g0d€rinizi kormae igin g0nca

g0d0lo takna ihtiyacr duyabilininiz.
. Dlcr gOrme problemleri, bulailk gdrme, gffprk gOrme, goz uzerinde bulutlu y0zey

(korneal bdaniltk" katarala),
.BoEazda kurululq ses hsrkhg.
. OzelliHe asamluz rarsa aniden gotstln gerilmesi, nefesin &csilmcsi ve hrnlu.

'DuYma zorluklan.
. ASrn susama; srk st idrrra ghna gBrelsinimi; lan iestleri kan gekerinizde atl g0sterir.

Bunlann he,psi geker hastrhpnrn igareti olabilir.
.nomatizmc k€rnik bozukluklan Otlr0mede gecikme, agrn btytme ve kemik

yolunlutunda de$giHfi er); bty[yem kemiklerin bt;nimesi durabilir.
. Yumu$ak dokularda kalsiyum birikintisi, yarah tendonlar, e[er hareketli egzersiz

yapryorsanz karumzda yoksek seviyelerde lns bozulma ilrunleri.
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. Genel olarak iyi hissetueme

. I(ada y0l$ek seviyelerde Erik asit

. Bakteriyel enfetsiyonlar

.I(an damarlannrn iltihaplanmasr (bazengur0k ve trrmra lekeler ilQ

Bilinmiyor (Eldeki verilere g6re bu verilerin srkh$ bilinmemektedir):
. Di$eti kanamast ve iltihabr
. Yemekborusu iltihah ve tiflseri
. Genelde kendili$nden gegen, el, yiia ve ayalrta dantele benzer hzanHrk olugtuaq agm

duyarlilrk durumu (eritenoa multiforme)
. Ciltne ve g0z germesinde kan otrumasr, $l$lik ve hzanHfia seyredcn iltihap (Stcvens

Johnson sen&omu)
. Deride igi srvr dolu kabarcrHarla sgrueden ciddi bir hastattk (toksikepi&rmal nelroliz)
Bu reaksiyonlar ciddi olabilir ve tastaneye yafiq, sakattlq hayat t€hdit edici olaylar veya

U oliimle sonuglanabilir. Doktonrruz giddetli cilt reatsiyonlan bahmrndan sizi yakrndan

takip edecek ve gerekirse AKNETRENT tcdavinizi sonlandracalor.
. Pazarlama sonrasl deneyimde, 0zellikle yoEun fiziksel alctivite gergeHegtiren hastalarda

hastaneye yatl$a sebep olabilen ve baalan Oltlnle sonuglanan ciddi iskelet kasr pkmr
rapor edilmi$ir. Kemik ve kas problemlerinizi k0tiilegtirmemek igin AKMTRENT
lullanrken yofun fiziksel aktiviteyi kesiniz.

Efier bu kullanma talinatrnda balai gegnqen herhorgi bir yut etki ile koylagrsma
dohorunzu vqya eczacrrun b ilgilendiriniz.

5. AI(NE TRENT'in Saklanmasr

AKNETRENT'i gocuklarm gdremeyecefii, eriSemeyecefii yerlerde ve ambalajtnda

saHotttna.
\/ ZS'Cunaltndaki oda srcakhgnd4 rgrktan ve nemden koruyarak saklayrnz.

Artan kaps0lleri eczacrnrza teslim ediniz.

Son kullanme terihiyle uyumlu olarak kulhnmz
AmbalajdoH son kullanma tmihinden sonra AKNETRENT'i htllanmryrna.

Rnltsot Sahlbi: Recordati ilag Sanayi ve TicaretA.$.

Dolan Arash Cad. No: 219

Esenyurt/ ISreNguL

Ormnye*: PharmathenPharmaceutics S.A

Dervekinon 6, Pallini 15351, Attiki, Yuomistan
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