
KULLANMA TALiMATI

TRiPLUS MR 35 mg film kaph modifiye sahm tablet

Afzdan ahnrr.

t Etkin madde: 35 mg Trimetazidin dihidrokloriir.

o Yardrmcr madde(ler): Dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, polivinilpirolidon, kollidon SR,

magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), krrmrzr demir oksit (E172), FD&C blue

indigo karmin aliiminyum lak (E132) igerir.

Bu ilacr kullanmaya baElamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkfi sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimanm saklaymu. Daha sonra telvar okumaya ihtiyaE duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorularmu olursa, liitfen doktorunuza veya eczacmza danrsrntz.

. Bu ilaE kisisel olarak sizin igin reEete edilmiqtir, baskalanna vermeyiniz.

. Bu ilactn kullarumt svasmda, doktora veya hastaneye gitti$inizde doktoruntaa bu ilact

kul I andt lt ntz t s dy I eyiniz.

. Bu tqlimatta yaz anlara aynen uyunta. Ilag hakkmda size rinerilen dozun dtsmda yiiksek

veyu diisiik doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

I. TR|PLaS MR nedir ve ne igin kullan rrT

2. TRIPLaS MR'r kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. TRLPLUS MR nas kullan tr?

4. OIau yan etkiler nelerdir?

5. TRLPLUS MR'm sakhnmast

Baghklan yer almaktadrr.



l TRiPLUS MR nedirve re igin kullan rr?

TRiPLUS MR 35 mg film kaph modifiye sahm tablet, 60 tabletten oluqan blister ambalajda

bulunmaktadrr. TRiPLUS MR hiicresel anti-iskemik grubuna aittir.

TRIPLUS MR,

. Gdgiis a$nsr (anj ina pectoris) krizlerinin tinlenmesinde,

. Bag d6nmesi (vertigo) ve kulak grnlamasr, vrzrltr ve rshk sesi gibi qevre ile ilgili olmayan

seslerin duyulmasl (tinnitus) gibi semptomlann yardrmcr tedavisinde kullamlmaktadrr.

2. TRiPLUS MR kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

TRIPLUS MR'r agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eler etkin maddeye veya TRiPLUS MR'rn igerdili herhangi bir maddeye aqrn duyarhysanrz

(alerjik).

TRiPLUS MR'r aEafrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ
. Emzirmede.

. Bu ilag anjina krizlerinin oluqumunu engellemede etkilidir. Baglamrq olan anj ina krizlerinde

iyileqtirici bir tedavi delildir.

. Stabil olmayan anjina pektoris hastahlrnda baglangrg tedavisi delildir.

. Kalp krizi (miyokart infarktiis) tedavisi igin uygun degildir.

. Anjina krizi durumunda doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedaviniz gdzden gegirilip tahlil

yaptrrmanrz gerekebilir ve tedavinizi degiqtirilebilir.

. Trimetazidin Parkinson hastah[r belirtilerine sebep olabilir veya bu belirtileri ktitiileqtirebilir

(titreme, hareket zorlulu, kol ve bacaklarda katrhk). Bu durum, tizellikle de yagh hastalarda

doktora rapor edilmelidir ve ara$trnlmahdlr.

. Kan basrncrndaki diigiig veya denge kaybrna balh olarak diiqmeler gergeklegebilir (baktntz

bdliim 5. Olasr yan etkiler nelerdir?).

"Bu uyanlar gegmiqteki herhangi bir dtjnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza danrqrn."

TRiPLUS MR'rn yiyecek ve igecek ile kullan masr

Dozlar yemek ile birlikte ahnmahdlr.

Hamilelik

ilau kullanmadan 6nce doktorunuza ya da eczactntza dantsmtz.



TRIPLUS MR'rn hamilelikte kullanrlmasr tavsiye edilmez.

Tedaviniz srasmda hamile oldufiunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczauwza

danrytnrz.

Emzirme

Ilact kullanmadan 6nce doktorunuza ya da eczactntza dantsmtz.

TRIPLUS MR'rn emzirirken kullamlmasr tavsiye edilmez.

Arag ve makine kullanrml

Arag ve makine kullammr iizerinde etkisi yoktur.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

Eler herhangi bir ilacr gu anda ahyor veya son zamanlarda almrgsantz -hatta regetesiz olanlar

da dahil olmak tizere liitfen doktorunuza veya eczacrntza bunlar hakkrnda bilgi veriniz.

3. TRiPLUS MR nas kullanrhr?

Uygun kullanlm ve doz,/uygulama srkhfir igin talimatlar:

Sabah ve akgam yemekleri ile birlikte birer tablet ahmz.

Uygulama yolu ve metodu:

TRIPLUS MR aprzdan kullamm igindir.

Tabletleri yeterli miktarda su ile gilnemeden )utunuz.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlarr takip ediniz.

ilacrnrzr zamanrnda almayr unutmayrnlz.

Doktorunuz TRIPLUS MR ile tedavinizin ne kadar siirecegini size bildirecektir. 3 ayhk

tedaviden sonra tedavinin yaran yeniden deferlendirilmeli, tedaviden cevap altnmama

durumunda ilaca devam edilmemelidir.

E{er TRLPLUS MR'm etkisinin g qlii veya zayf oldu{una dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczdctntz ile konusunuz.

Kulfanmanz gerekenden drha Iazla TRiPLUS MR kullandrysanz:

TRLPLUS MR'dan kullanmaruz gerekentlen fazlasmt kullanmqsantz bir doldor veya ecxtct ile

konusunuz-



TRIPLUS MR 'r kullanmayr unutursanE:

UnuttuEunuz dozlan dengelemek igin qiJt doz almaymrz.

Bir sonraki dozunuzu normal zamantnda almava devam ediniz.

TRiPLUS MR ile tedavi sonlandrrrldrlrnda olugabilecek etkiler:

Yoktur.

4. Olasl yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, TRIPLUS MR'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler agafirdaki kategorilerde gdsterildili gekilde srralanmrgtrr:

Qok yaygrn: l0 hastarun en az I'inde gdriilebilir.

Yaygrn: 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gdriilebilir.

Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla giiriilebilir.

Seyrek: 1.000 hastanrn birinden az gririilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastamn birinden az gdriilebilir.

Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygrn: baq ddnmesi, baq afnsr, kann afnst, ishal (diyare), hazrmsrzhk, bulantr, kusma, ciltte

d6kiintii, kagrntr, kurdegen, yorgunluk.

Seyrek: Ozellikle antihipertansif tedavi gdren yaqh hastalarda ayaktayken kan basrncrndaki

diigme sonucu oluEan bayrlma, bag d6nmesi veya dtigme. Qarprntr, diizensiz veya hrzh kalp

atl$1, ate$ basmasr.

Qok seyrek: Titreme, katrhk, hareket zorlulu ve dengesizlik gibi Parkinson semptomlartnrn

kdttilegmesi; Bu semptomlar tedavinin kesilmesiyle kaybolur.

Bilinmiyor: uyku bozukluklan (uykusuzluk, uyuklama), kabrzhk (konstipasyon), alerjik

reaksiyon sebebiyle oluqan yiiziin ve bofazrn aniden gigmesi (anjiyoiidem), ate$lenme ve tiim

viicudun kabarmasr (akut genellegtirilmig eksantematik piistiiloz). Bu etkiler ilacr kullandrktan

sonra birkaq saat ile birkag giin iginde gdriilebilir.

Eper bu kullqnma talimaunda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsanrz

doktorunuzu veya e czaanzt bilgi lendir iniz.

4



5, TRiPLUS MR'm saklanrnasr

TRLPLUS MR't gocuklann garemeyeceEi ve erisemeyecefii yerlerde ve ambalajmda

saklaytruz.

25"C'nin altrndaki oda srcakh$rnda ve kuru yerde saklanmahdrr.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz

Ambalaidaki son kullanma tarihinden sonru TR|PL\IS MR't kullanmoytruz.

Ruhsat Sahibi:

Oretim Yeri:

inventim ilag San. Tic. Ltd. $ti.

General Ali Rrza Giircan Cad.

Merter ig Merkezi Baltmsrz Bdliim No:8

Gi.ingdren / ISTANBUL

Tel : (0 212) 481 76 4l

Faks : (O212) 481 76 4l

e-mail: info@inventimilac.com.tr

Neutec Ilag San. Tic. A.$.

1. OSB. 1. Yol No: 3

Adapazan / SAKARYA

Tel : (0 264) 295 75 00

Faks :(0264)291 51 98

Bu kullanma talimafi ( ) tarihinde onaylanmtstr.


