
KT]LLANMA TALiMATI

VEGAFERON $urup

A$zdan ahnrr.

r Etkin madde: Bir 0l9ek (5 ml); 50 mg elementer demir'e egdeler Demir III Hidroksit Polimaltoz

kompleksi igerir.

r Yardtmct maddeler: Sodyum metil paraben, Sodyum propil paraben, Sakkaroz, o/o70 lik
Nonkristalize sorbitol, Krem esansl R-22, Sodyum hidroksit, Saf su.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALIMATINI
okuyunuz, giinkfi sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.
. Bu htllanma talimattru saklaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaq &tyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulartntz olurso, liitfen doktorurutza veya eczactnua darusmtz.
. Bu ilag kisisel olarak sizin igin reqete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.
. Bu ilaan lcullantmt srastnda, doktora veya hastaneye gitti{inizde dohorunuza bu ilact

ful I and$mtn sdyley ini z.

. Bu talimatta yaztlanlara 6ynen uyuruE. ilag hakhnda size dnerilen dozun &Smda yfrksek veya

doz

Bu Kullanma Talimatrnda:

I. WGAFERON nedirve ne igin kullaruhr?
2. WGAFERON'u kullanmadon 6nce dikkat edilmesi gerekenler
5. WGAFERON nasrl hullanrhr?
4. Olast yan etkiler nelerdir?
5. VEGAFERON' un sahlanmast

Baghklarr yer almaktadlr.

V 1. VEGAFERON nedir ve ne igin kullanrhr?

VEGAFERON, 150 ml'lik gigede I adet tilgii kagrlr (5 ml) ile birlikte sunulan bir guruptur.

VEGAFERON, etkin madde olarak Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksi igerir.

Degigik kokenli tiim demir eksiklikleri ile demir eksikli[i anemisinin (kansrzhk) tedavisi ve bu tiir
anemilerden korunmada, hamilelik, emzirme ve gocukluk ddneminde demir eksikli[i tedavisinde

kullanrlrr.

2. VEGAFERON'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

VEGAFERON'u agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

E[er;
- Demir ya da igerdifi yardrmcr maddelerden herhangi birisine kargr agrn duyarhh[rntz varsa

f.,



- Demir y0klenmesi dunrmu (hemolrromatozis, kronik hemolizis) varsa

- Demire kargr agt t duyarliltfinrz varsa
- Demir eksiHi$ g6r0tneyen di$er anerrilurde (hemolitik ane'mi gibi)
- D€mir kullaum bozuklu[unuz (kurgun anemisi, sidero-aloestik ane,mi) varsa

- Talasemi hastaftprnrz varsa
- ilerleyici ve knonik eHem iltihabrmz vama
- IXzenli olarak devamh kan transfrzyonu gerektire,n dunrmlanmz varsa

- HMnfeksiyonunuz var ve demir eksiHiSine ba$r aneminiz klinik olarak kesinlegirilmemig
ise

- Ciddi karaci$er ve btibrek hastah$nz varsa kullaomaymz.

VEGAFERON'u aga$daki durumlarde DiKIGTLi fcUf,f,ntllrtlz

E[er mide tilseriniz varsa VEGAFERON larllamhp kullamlmayac4$na doktorunuz karar verecektir.

Agzdan demir ilagtanmn larllamm srasmda drgkrmn rengi koyulaSabilir, bu dunrm normal olup

hemangi bir 6nlem gerektirmez.

Drgkrda gzli kan aranrnasl srasrnda yamlgrya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme srasmda

tdavinin kesilmesine gerek yolttr.
4lftslim ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastahklada dil*atli kullamlmalrdr. Qegitli
hastahklara veya kansere ba$r geligen kansrzhkt4 ahnan demir lraraci[erde depolantr ve ancak

hastahklann ve kanserin tedavisini takiben karaci[erden aynlarak kullamlr hale gelir.

"Bu u5nanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse lfltf€n doktonrnrza

damgruz."

VEGAFERON'un yiyecek ve igecek ile kullanilmasr:

VEGAFERON ye,meHerle birlikte veya yemeklenden sonra almmahdr. SflL pelmir, yo$rrt vb. gibi

kalsiyrm igeren besinlerle ve kalsiyrm tuzlan igeren ilaqlarla birlikte altnmamaltdrr. Arada en az2
saat s0re brahlmaltdr.

Hamilelik
ilact htllanmadan dnce doldotttrutza vqla eczacmaa daru1ma.

VEGAFERON'u doktorunuzun dnerisi halinde hamilelikte demir talrviyesi olarak lnrllanabilirsiniz.

Tedaviniz srasmda hamile oldu$unuzufark ederseniz hemen doHotunuzavsya euactnaa danrymu.

Emzirme
ilaa htllanmadan 6nce doWontnuza vE a eczactru,za dantstnu.
VEGAFERON'u doktonrnuzun dnerisiyle emzirme ddneminde demir talcviyesi olarak

larllanabilirsiniz.

D€mir, anne stittine gegmektedir. Bu gegig, anne,nin mevcut demir seviyesine ve grda ile altnan

demir miktanna gdre deligmez. Bu sebeple, ernzine,n armeye demir ilacr verilmesi, bebekte bir demir

zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikli$inin ortadan kaldmlmasrna seboP olrnaz.

Arag ve makine kultanmt
Araq stirme ve makine kullanma konusrmdabiretki laratnasr olasr de$ildir.

U

U



VEGAFERON'un igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda dnemli bilgiler

lgerilinde bulunan geker ve sorbitol nedeniyle, ef,er daha dnceden doktorunuz tarafindan bazr

gekerlere kargl intoleranslnlz (dayanrksrzh[rnrz) oldu[u sdylenmigse bu trbbi iiriinti almadan 6nce

doktorunuzla temasa geginiz.

Bu trbbi iiriin her dozunda 0.6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollti sodyum diyetinde olan

hastalar igin gtizdn0nde bulundurulmahdrr.

Sodyum metil paraben igeri[i

Bu tirtin sodyum metil paraben ihtiva eder. Alerjik reaksyonlara (muhtemelen gecikmig) sebebiyet
verebilir.

Sodyum propil paraben igeripi

Bu iiriin sodyum propil paraben ihtiva eder. Alerjik reaksyonlara (muhtemelen gecikmig) sebebiyet

verebilir.

t Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr

VEGAFERON'un di[er ilaglar ile etkilegimi s6z konusu de[ildir.

E{er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa gu anda htllanryorsanz veya son zamanlardo

kullandmtz ise ltitfen doktorunuza veya eczactruza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. VEGAFERON nasrl kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfr igin talimatlar:

VEGAFERON yetigkinlerde yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra, giinde 2-3 defa I 6lgek (5

ml) kullanrhr.
Doktor tarafindan bagka bir gekilde tavsiye edilmedifi takdirde belinilen dozlarda kullantnrz.

Hekimin onereceli siire kadar kullanrlmahdrr. Demir eksiklili belirtilerinin ortadan kalkmasrndan

sonra depolarm dolmasr igin en azbir ay daha kullanrlmahdrr.

Uygulama yolu ve metodu:

VEGAFERON sadece aprzdankullanrm igindir. Meyve veya sebze sulan ile kartgtrrrlarak ahnabilir.

De$gik yag gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:
Giinde l-2 defa I 6l9ek (5 ml)

Yaghlarda kullanrmr:

Yaghlardaki uygulama aynen erigkinlerdeki gibidir.



Ozel kullanrm durumlan:

Bdbrek/trturaciier yetmezlifi:

VEGAFERON'u ciddi karaciser ve bdbrek hastahklarrnda kullanmayntz.

Eder YEGAFERON'un etkisinin gok giiglii veya zayf oldu$una dair bir izleniminiz var ise

dohorunuz veyo eczoctruz ile konuSuruu.

Kullanmanu gerekenden daha fazla VEGAFERON kullandrysanz:

Fazla ahnmasr ile ishal, mide a[nsr ve kusma olugabilir ve daha ileri durumlarda metabolik asidoz

(metabolik sebeplerle kandaki hidrojen iyon konsantrasyonun artrgr), giddetli kas kasllmast ve koma

(bilincin tamamen kaybolmasr) gdriilebilir.

6 yal altr gocuklarda demir igeren iirflnlerin yanhghkla altnmas/yutulmast fatal (6ltimciil)

zehirlenmelere yol agar. Bu nedenle bu ilaglarr gocuklarrn erigemeyecefi yerlerde saklayrnz. Agtrt

dozda ahndr[rnda doktorunuzu ya da zehir danrgmayr derhal araytnrz.

VEGAFERON'dan latllanmantz gerekenden dahafazlasmt lailanmqsaruz bir doktor veya eczau ile

konusunuz.

VEGAFERON'u kullanmayr unuturstnrz:
(Jnutulan dozlart dengelemek igin gtfi doz almayma.

VEGAFERON ile tedavi sonlandrnldr$ndaki olugabilecek etkiler:
Bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, VEGAFERON'un igerifinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Aga$dakilerden biri olursa, VEGAFERON'u kullanmayr durdurunuz ye DERIIAL
doktorunuza bildirinizveya size en yalun hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:

Soluk almada zorluk, yiiz, dudak, dil veya bo$azda gigme, ani kan bastnct diigmesi, yaygln ve

giddetli kzankltk, kagmfi , kurdegen (iirtiker)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VEGAFERON'a kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil
trbbi mtidahaleye veya hastaneye yattnlmantza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdriiliir.
Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya
size en yalan hastanenin acil b6liimtne bagvurunuz:

. Astrm

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler gok

seyrek g6riiliir.



t

Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sOyleyiniz:

- Haamszltk,
- Kannda rahatsrzhk hissi,
- Bulantr, kusma
- Midenizde yanma hissi
- A$nnrza acl su gelmesi
- Hafif karm aSnsr
- Deride kagrntrh kabartrlar, ddkiintii, krzankhk.
- Bag a[rrsr
- ldrar ve drgkr renginde degigiklik

'Bunlar VEGAFERON'un hafif yan etkileridir.'

E$er bu latllanma talimatmda balui gegmeyen herhangi bir yan etki ile karSilagtrsanu

doktorunuzu veya eczactnzt bilgilendiriniz.

5. VEGAFERON'un saklanmasr

VEGAFERON'u gocuklarm gdremeyece$i, erisemeyece{iyerlerde ve ambalajmda saklaymtz.

25oC'nin altrndaki oda srcaklr[tnda saklaynrz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanrnz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonro VEGAFERON'u lrullanmryma.

E[er iiriinde velveyaambalajrnda bozukluklar fark ederseniz VEGAFERON'u kullanmaytnz.

Ruhsat Sahibi:
FARMAKO ECZACTLIK A.$.
Ba[larbagr, Gazi Cad. Gtirtimce Sok. No: 6
Uskiidar / ISTANBUL

UretimYeri:
KOQAK FARMA iraq VE KIMYA SANAYI a.$.
Organize Sanayi Bdlgesi

Qerkezk6y / TEKIRDAG

Bu hilanma talimafi ( ) tarihinde onaylanmqtr.


