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KULLANMA TALiMATI

ACARiS@ 100 mg tablet

AgIZdan ahmr.

• Etkin madde: Her tablette 100 mg akarboz.

• Yardimcr maddeler: Avisel PH 102, Nisasta 1500, Kroskarmeloz sodyurn, Aerosil

200, Magnezyurn stearat.

Bu iiaci kullanmaya baslamadaa once bu KULLANMA TALiMATlNI dikkatlice
okuyunuz, ~iinkii sizin i~in linemli bilgiler i~ermektedir.

• Bu kullanma talimatmt saklaytntz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyac

duyabilirsiniz.

• Eger ilave sorularmtz olursa liltfen, doktorunuza veya eczactruza dantstmz.

• Bu ilo; kisisel olarak sizin icin recete edilmistir, baskalartna vermeyiniz.

• Bu i/acm kullantmt strastnda. doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu

ilact kullandigmtzi siiyleyiniz.

• Bu talimatta yaztlanlara aynen uyunuz. Ilac hakkinda size onerilen dozun dtsmda

yiiksek veya dii5iik doz. kullanmaymtz.

Bu kullanma talimatmda:

1. ACARi~ nedir ve ne icin kullamllr?
2. ACARi~'i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler
3. ACARj~ Nastl Kullamllr?
4. Olast Yan Etkiler Nelerdir?
5. ACARi~'in Saklanmast

Bashklan yer almaktadir.

1. ACARis@ nedir ve ne i~in kullamhr?

• ACARis® tablet formunda piyasaya sunulmaktadir ve her bir tablet 100 mg akarboz
icerir,

• ACARiS®'in etkin maddesi olan akarboz alfa glukosidaz inhibitorudur. ACARiS®,
seker hastahgimn agizdan tedavisinde kullarulan bir ilacnr, Etkisini, inee bagirsaklarda

sekerlerin parcalanmasiru saglayan enzirnin etkisini engelleyerek gosterir, Boylece
sekerlerin sindirimi geeikir ve kana kansmasi yavaslar, Bu etkisi ile ACARiS®,
yemeklerden soma gorulen kan sekeri artisim azaltir.

• ACARis® 30, 60 ve 90 tablet iceren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz renkte, bir
yiizii centikli diger yiiziinde 100 yazan, yuvarlak tabletlerdir.

,



• ACARis®, seker hastaligmm tedavisinde diyetle birlikte ve gizli seker tespit edilen

hastalarda seker hastahgimn baslangicmm onlenmesinde diyet ve egzersizle beraber

kullamhr.

• Tokluk kan sekeri degerinin 140-200 mg/dl arasmda, achk kan sekeri degerinin 100125

rng/dl arasmda olmasi gizli seker olarak tamrnlarur.

2. ACARiS® kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

ACARiS®'i a~agldakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eger,
• Haem icindeki maddelerden birine karst alerjiniz varsa,

• Sindirirn ve ernilirn bozukluguna neden olan surekli bagirsak bozuklugunuz varsa,

• Karaciger sirozunuz varsa,

• Bagirsakta gaz olusumunun arttigi bir durumunuz varsa (or. Bagirsak tikamkhklan,

buyuk finklar, bagirsak iilserleri gibi),

• • Ciddi bobrek yetmezliginiz varsa.

• ® ••
ACARIS 'i a~a~dakidurumlarda DlKKATLI KULLANINIZ:

• Karaciger enzirnlerinde belirti vermeyen ytlkselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin

ilk yihnda 3 ayda bir karaciger enzirnlerinizi diizenli arahklarla kontrol etmelidir.

• ACARiS®'in guvenliligi ve etkinligi 18 y~ aln hastalarda saptanmarmstir.

Bu uyanlar gecmisteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin icin gecerliyse lntfen

doktorunuza darnsimz.

ACARiS®'in yiyecek ve leeeek ile kullamlmasr

ACARiS® ile tedavi sirasmda bir tiir seker olan sukroz ve sukroz iceren yiyeeekler sikhkla

kannda rahatsizhga veya ishale neden olurlar.

• Hamilelik
Ilact kullanmadan once doktorunuza veya eczactntza damstniz.
ACARiS® haruilelik sirasmda kullamlmamahdir.

Tedaviniz strastnda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza basvurunuz.

Emzirme

iiaci kullanmadan once doktorunuza veya eczactmza dantstniz.
ACARiS® ernziren annelerde onerilmemektedir.

Ara!; ve makine kullammt

ACARiS® kullamrm ile arac ve rnakine kullanrna yeteneginin zayifladigma dair hiebir veri
yoktur.
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Diger ila.;lar ile birlikte kullamm
Bazi ilaclar ile birlikte kullarnldigmda ACARiS®'in etkisi degisebilir. Asagidaki ilaclan

kullaruyorsamz lutfen doktorunuza soyleyiniz:

• Seker hastahgi tedavisinde kullamlan sulfonilure, metfonnin, insiilin gibi ilaclar,

• Kalp hastahklannda kullarulan digoksin,

• Mide asidini azaltmak icin kullarulan antasitler,

• Kolesterolii dusurmek icin kullamlan kolestiramin,

• Bagrrsaklarda emilimi arttmcr ilaclar,

• Sindirimi kolaylastiran enzimler,

• Bir antibiyotik olan neornisin

Eger receteli ya do recetesiz herhangi bir ilact su anda kullaniyorsamz veya son zaman/arda

kullandimzsa /iitfen doktorunuza veya eczaciniza bun/ar hakkinda bilgi veriniz.

3. ACARiS® nasil kullamhr?

Uygun kullamm ve doz/uygulama slkhgI i.;in talimatlar:

Doktorunuz tarafmdan baska sekilde tavsiye edilmemis ise, onertlen doz asagidaki gibidir:

Baslangic:

Doz daha sonra;

Giinde 3 kez bir adet ACARlS® 50 mg tablet ya da

Giinde 3 kez yarun ACARiS® 100 mg tablet

Giinde 3 kez iki adet ACARiS® 50 mg tablet ya da

Giinde 3 kez bir adet ACARis® 100 mg tablet'e kadar cikarnhr.

Ortalama giinliik doz 300 mg'dir (3x2 ACARiS® 50 mg tablet ya da 3xl ACARlS@ 100 mg

tablet). Diyetinize kesin olarak uymaruza ragmen istenrneyen sikayetler ortaya crkarsa,

doktorunuza damsimz.

• Gizli sekeri olan hastalarda onerilen doz giinde 3 defa 100 mg'dir,

Giinde I kere 50 mg ile baslamr ve ii~ ay icinde giinde 3 kere 100 mg'a kadar cikihr.

Uygulama yolu ve metodu:
ACARiS® agiz yoluyla ahmr,

Tabletler yemekten once bir rniktar SIVI ile yutulmahdir veya yemek sirasmda ilk lokmalar ile

~ignenmelidir.

Degi~ik ya~ gruplaru

Yashlarda kullamm: Yash hastalarda doz ayarlamasma gerek yoktur. Yukanda onerilen

dozlarda kullamlabilir.

Coeuklarda kullamm: ACARlS®'in giivenliligi ve etkinligi 18 yas alb hastalarda
saptanmarmstir. ACARlS® 18 yasm altmdaki cocuklarda kullamlmamahdir,
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Ozel kullaasm durumlaru
Biibrek yetmezligi: Ciddi bobrek yetmezligi olan hastalarda kullarulmamahdir.

ACARiS® kullamrm i9in sure acismdan herhangi bir kisitlama yoktur. Doktorunuz

ACARiS® ile tedavinizin ne kadar surecegini size bildirecektir.

Eger ACA1U~ 'in etkisinin cok giJ<;liJ veya zaytf olduguna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczactmz ile konusunuz.

Kullanmamz gerekenden daha fazla ACARiS@ kullandlysaDlz:

ACARj~ 'den kullanmantz gerekenden fazlastnt kullanmissaniz bir doktor veya eczact ile
konusunuz.

ACARiS@ seker iceren icecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda almdigmda gaz ve

ishale neden olabilir. Fazla miktarda ACARiS@ ahndigmda 4-6 saat sureyle seker iceren

• yiyecek ve icecekler tnketilmemelidir.

• IE·ACARIS 'I kullanmayi unutursamzs

Unutulan dozlan dengelemek icin <;iji doz almaymtz.

ACARiS@ ile tedavi sonlandmldigmda olusabdecek etkiler

Doktorunuz ACARiS® ile tedavinizin ne kadar surecegini size bildirecek ve tedavi

sonlandmldigmda olusabilecek etkiler konusunda sizi bilgilendirecektir.

•

4. Olasl Yan Etkiler Nelerdir?

TUm ilaelar gibi, ACARiS®'in iceriginde bulunan maddelere duyarh olan kisilerde yan etkiler
olabilir.

ACARiS®'in olasi yan etkileri asagida gorulme sikhklanna gore verilmistir.

Cok yaygm (1/lO'dan daha srk):

Gaz

Yaygm (1/10 - 11100 arass):

ishal, sindirim sisternine ait agn ve kann agn Sl

Yaygm olmayan (1/100 -1/1000 arasr):
Bulann, kusma, hazimsizhk, karaciger enzirnlerinde artis

Seyrek (111000 - 1110000 arasi):
Odem (ozellikle bacaklarda SIVI birikmesi), sanhk
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Bilinmeyen:
Kanda pihtrlasma hiicrelerinin sayismm azalmasi, ddkunttl, kizankhk, kurdesen gibi alerjik

reaksiyonlar, barsaklann tamamen ya da kismen tikanmasi, pnomotozis sistoides intestinalis

(mide bagirsak kanahnm herhangi bir yerinde barsak duvannda bulunabilen ici hava dolu

kistlerin gozlendigi nadir bir hastahk), karaciger iltihabi (Hepatit)

Karaciger bozuklugu, bobrek fonksiyon anormalligi ve karaciger hasan olarak bildirilen

olaylar ozellikle Japonya'da izlenmistir. Japonya'da olumcul sonuclan olan munferit ani

gelisen hepatit vakalan bildirilmistir, ACARis® ile iliskisi belirsizdir.

Eger doktorunuz tarafmdan size recete edilen diyetinize uymazsamz, sindirim sisterninizle

ilgili yan etkiler siddetlenebilir, Size recete edilen diyete siki sikiya uymarnza ragmen bu gibi

bir sikmn yasarsamz, doktorunuza damsimz.

Eger bu kullanma talimatinda bahsi gecmeyen herhangi bir yan etki ile karsilasirsaniz

doktorunuzu veya eczactruzt bilgilendiriniz.

S. ACARiS®'in saklanmasr

ACARiS"'i cocuklartn goremeyecegi ve erisemeyecegi yerlerde ve ambalajinda saklaytmz.

2S0C'nin altmdaki oda sicakhgmda saklaymiz.

Tabletler ambalajmdan crkaruldiktan soma hemen kullamlmahdir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz,

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACARiS" 'i kullanmaytntz.

Eger lirUnde ve/veya ambalajmda bozukluk fark ederseniz ACARiS" 'i kullanmayrruz.

Ruhsat Sahibi:
'!' Ali Raif ila~ Sanayi A.S.

Eski Buyukdere Caddesi
Dilaver Sokak No:4

34418 Oto Sanayi - 4. Leventlistanbul

iJretim yeri:

Ali Raif ila~ Sanayi A.S.
ikitelli Organize Sanayi Bolgesi

Haseyad I1KlSlm No:228

34306 lkitelli/Istanbul

Bu kullamna talimati ../../.... tarihinde onaylanrmsnr.
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