
KULLANMA TALiMATI

DESAL@ 40 mg tablet
Ağızdan uygulanır

ı Etkİıı ıııadde: Furosemid 40 mg
o Yurtlınıcı nıacldeler'. Laktoz monohidrat, jelatin, nıtSlr nişastası, talk (E5553b),

magnezyum stearat (8 572)

Bu Kullanma Talimatında:
1. DESAL ııedir ve ne için kuIIonıIır?
2. DESAL'i kullaıınıadun öııce dikkat edİInıesi gerekenler
3. DESAL ııasıl kullanıIır?
4. olası yan etkiler nelerdİr?
5. DESAL 'İn sokltıııması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DESAL nedir ve ne için kullanılır?
DESAL, furosemid etkin maddesini içerir. Ağızdan alınacak tablet formundadır. l tablet

içinde 40 ıng furosemid bulunur' 50 tablet içeren blister aınbalajda kullanııııa sunulmuşfur.

Piyasada aynca ampül formu da bulunmaktadır.

DESAL idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler

böbreklerden idrarın atllım hızını artıran Ve aynl zaınanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır.

Vücutta bulunan aşIrl suyun atılııasına yardımcı olınak için veya yüksek tansiyon tedavisinde

kullanılır. DESAL güçlü bir idrar söktürücüdür.

Doktorunuz size DESAL'i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolaylsıyla reçetelenmiş

olabilir:
. Süregelen kalp yetersizliğine bağll olarak solunum yetmezliği. ödenı, karaciğerde büyüme

ile belirgin hastalığınız ile bağıntllı fazla SIVıl1ln atılmaııası nedeniyle vücutta aşlrı

ıniktarda sıvl tutulması durumu
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Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TAL
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

TINI dikkatlice

ı Bıı kullanıııa laliıııalıııı saklayıııız. Daha Sonra leh'ar okıuııaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
. Eğer ilaı,e sorıılarınız olursa, ltitfen dokıorımuza veycı eczacınıza daııışınız.
ı Bu ilaç kişisel olarak size reçele edilnıiştir, başkalarına yernıeyiııiz.

ı Bu ilcıcın kııllaııınıı sırcısında, dokıorcı ı,e)ıa hasıanry,e gitIiğinizde bu ilacı kullcıııdığınızı

do kıorunuza,söyl eyi niz.

e Bu taliıııalla yazılanlaro aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındcı

yüksek veya düşük doz kullannl(tytt'ıtz.



ı Süregelen böbrek ),etersizliği ile bağıntılı fazla sıvının atılıı'ıaıııası nedeniyle vücutta aşırı
ı'ıı i l<tarda sıvı tutul ması dı.ırumu

ı Hanıilelik ve yanıklara bağlı olan dahil. akut böbrel< yetersizliğinde slvı atılımlnın devanı
ettirilmesi

ı Böbreklerdeki bulgu ve belirtileı' ile bağıntılı fazla Slvlnın atılıııanıası nedeniyle vücı.ıtta

aşırı ı-ııiktarda sıvı tutulması duruınu (eğer idrar söl<türücü tedavi gerekiyorsa)
o Karaciğer hastalığı ile bağıntılı fazIa slvlnın atılıııaıı'ıası ııedeııi1,lg VüCLıtta aşırı ıııiktarda

SlVl tutulınası durunıu (eğer aldosteron antagonistleri ile tedavinin desteklerunesi
gerekiyorsa)

. Yüksek tansiyon
ı Yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz duruınu (destekleyici önleın olarak)
ı Vücı.ıttan idrar atılııııının zorlannlaslnln gerektiği duruıırlarda (örneğin zehirlenmelerde)

destek olarak

2. DESAL'i kullanınadan önce dikkat edilmesi gerekenler
DESAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
. ilacln içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine

karşı aleıjinizvarsa
ı Sülfonamid grubu antibiyotiklere Ve şeker lıastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre

grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa
ı Aşırı sıvl kaybettiyseniz (kusnıa. isl-ıal veya aşırı terleıne yoluyla)
o Vücut sıvılarınızın (kan dahil) lıacıninde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz Varsa

o Vücutta idrar üretilemeınesine yol açan böbrek yetmezliğinizvarsa ve bu durum DESAL
ku l Ian ı lınaslna cevap vermiyorsa

o Kaı'ııııızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalııılşsa
ı Kaıııııızdaki sodyuııı düzeyi aşırı derecede azalınışsa
. Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık rıedeııiyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağIl

olarak sizde komayabenzer bir durum oıtaya çıkmışsa
ı Bebeğinizi eınziı'iyorsanz.

DESAL'i aşağldaki clurumlarda Dixxı.ıLi KULLANINIZ:
. idrar çıkışıııızda kısıni tıkanına yaratan mesal]e boşalmasında bozukluk, prostat büyünıesi,

idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (DESAL ile yapılan tedavinin özellikle
başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkısından eıniır olıııak için sizi dikkatle takip etnıek
isteyebilir).

Doktorunuz aşağıdaki duruııılarda sizi yaklndan düzenli olarak takip etııek isteyecektir.
ı Düşük tansiyon
ı Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarındaya da beyni besleyen kan

daıııarlarında belirgin daralma veya tlkanıklık
. Belirti gösterıııeyen Veya belirgin şeker hastalığı
ı Gut (damla) hastalığı
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o Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerinizde yetmezlik durumu

(Hepatorenal sendrom)

. Kanınızdaki protein düzeyinin düşıııesine ;,ol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin,

nefı'otik sendroııı adı verilen ciddi bir böbrek ralıatsızlığında bu duruın görülebilir;

doktorunuz kullanılacak ilaç dozuııu dikkatle ayarla5,acaktır)

ı Erken doğan bebeklerde kullaııllınası gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşınası Veya

kireçlenıne odaklarlnın gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından

takip etmek isteyecektir ve ultrasonografi uygulayacaktır).

DESAL tedavisi boyunca doktoruz kanlnızdaki elektrolitleı' olan sodyunı. potaswm Ve

kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz
yüksekse veya kusma, ishal Veya aşlrl terlelneye bağlı olarak önemli seviyede sıvl kaybı

duruınunda lnutlaka izleııe yapı lınası gerekmektedir.

Risperidon (psikiyaı'ik bazl hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte

kulIanım:
Bunaması olan hastalarda risperidon ile DESAL'in birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan

etkiler ile sonuçlanabilmektedir. Dolaylsıyla doktorunuz risperidon ile DESAL'in birlikte
kullanılması gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı

yararın, oluşturabileceği zaraı'a oranlna göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen

doktorunuza danışın.

DESAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
tsesinler DBSAL'in emiIimini etkileyebilir. TabIetleri aç karnına yeterli miktarda sıvı ile (l
bardak su ile) doktorunuzun önerdiği ıniktarda, çiğnemeden yufunuz.

Hamilelik
İlacı kullanıııadan önce doklorunuza |€ya gç2'.rnıza danışınız.

Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığl takdirde, hamilelik sırasında DESAL'i kullanmamanlz
gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanınadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.
Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacl kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye

başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimini yakından takip ederek tedaviyi
sürdürebilir.
Tedaı,iniz sırasıııda hanıile olduğunıızu fark ederseniz henıen doktorııııuza dan.ışınız.

Emzirme
İ I a c ı ku l l a nııı a da ıı ö ıı c e do kı o rı] n uza v ey o e c z a c lıı ız a d anışııı ı z.

Furosemid anne sütüne geçınektedir, bu nedenle eıızirme sıraslnda DESAL'i kullanmamanız
gerekir. DESAL ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korunıak
için. süt vermeyi bırakmanız gerekir.
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Araç ve makine kullanıml
DESAL, kan basıncında belirgin bir düşüş, konsantrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki Verııle

yeteneği bozulabilir. Dolayısıyla araç Ve ınakiı'ıe kullaııırken dikkatli olunınalıdır.

DESAL'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkıııda önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz taraflndan bazı şekerlere karsı intoleransınız (duyar[ılığınız)

olduğu söylenınişse bu tlbbi ürünü alnıadan önce doktoı'unuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanlmı
B irl ikte kul lanı lması öneri lıııeyen i laçlar:

Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat

Aminoglikozid|er ve diğer ototoksik ilaçlar (işitme üzerinde zararlı etkisi oIan ilaçlar)

Birlikte kullanıını slrasında önleııı alınınası gereken ilaçlar:

Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır)
Lit1ıım (psikiyatrik hastal ı kların tedavisinde kul lan ı l ır)

ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonisti (kalp-damar hastallkları

tedavisinde kullan ı l ır)

Risperidon (psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır)

Birlikte kullanıını slrasında dikkatli olunınası gerekeıı ilaçlar

Aspirin dahil non steroidal antiinflanıatuvar ilaçlaı'(ağrı kesici ve iltihap giderici)

Fenitoin (sara hastalığınln tedavisinde kullanılır)
Koıtikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (ınide-barsak hastalıklarında kullanılır)
Digital i s preparatları (kalp-damar hastal ıkları tedavisinde kullanı l ır)

Probenesid (gut-damla- hastal ığında ku l lan ı l ır)

Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

Şeker hastal lğl tedavisinde kul lanı lan i laçlar

Epinefi'in, norepinefi'in (kan baslncın l aıtı rma özel likleri sebebiyle)

Kürar-tipi kas gevşeticiler

Teofilin (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır)
Bazr sefalosporinler
Siklosporin A (organ nakilleri sırasında kullanllır)
Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast

maddeler:

Eğer reçeteli ı,a da reçetesiz herharıgi bir ilacı şıı aııda kullaııqıorsaruZ veya soıı zaıııaıılarda
kullandıııız ise' Iiitfen dokİoruııııza veya eczlcmua bıın.l.ar hakkında bilgi ııeriniz.

3. DESAL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve ıJozluygulama sıklığı için talimatlar:
Tedavi dozu ve süresi hastalığınıza bağll olarak değişecektir. Doktorunuz sizin için uygun

dozu ve tedaviyi belirleyecektir.
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Uygulama yolu ve metodu:
Ağlzdan uygulanır. Tabletleri aç karnına alınız' Bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği
m iktarda, çiğnemeden yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda, oral uygulama için önerilen günlük en yüksek furosemid dozu 40 ıng'a kadar 2

mglkg vücut ağırllğıdlr. Doktorunuz çocuğunuzun yaşl, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı

olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

YaşlıIarda kullanım:
Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer

fonksiyonlarındaki olası bozulmalan göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel kullanım durumları:
Karaciğer/böbrek yetm ezliği:
Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/ karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak
ilacnızın dozunu belirleyecektir.

Diğer:
Kalp yetmezliği, şiddetli tansiyon yüksekliğiniz var ise doktorunuz bu gibi durumları dikkate

alarak sizde kullanılacak dozu dikkatle tespit edecekİir.

Eğer DESAI'|I etkisinin çok güçIü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DESAL kullandıysanz:
DESAL'den kullanmanıZ gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.

DESAL'i kullanmayr unutursanız:
Bir dozu at|arsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatır|amaz unuffuğunuz

dozu alınız.

Unutulan dozları dengelenıek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.

DESAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
DESAL tedavisini doktorunuzun onayt olmadan bırakırsanız, tansiyonunuz yeniden

yükselebilir veya vücudunuzda yeniden aşlrt stvl tutulumu ortaya çlkabilir.

4. olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçIar gibi, DESAL'|n içeriğinde bulunan ıııaddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
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Aşağıdakilerden İriri olursa, DESAL'i kuIlanmayı durdurunuZ ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size eıı yakın hastanenin acil bölümüne başvururruz:
ı Kaşıııtı. kurdeşen, diğer döküııtüler, içi sır,ı dolu kabarcıklar, geııelde kendiliğindeıı geçeıı.

el.yiz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık duruınu,

ı Genellikle kollar ve bacaklaı'da deride içi su dolu kabarcıklar-büller-ile seyreden bir deri

hastalığı,
. Pul pul dökülnıe ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı (eksfolyatif derınatit),

. igne başı şeklinde kırıı-ıızı ınorarınalal'(purpura), ışığa duyarlılık

. Ani aşırı duyarlılık reaksiyonu
ı Ciltte ve göz çevresinde kan oturınası, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens

Johnson Sendromu)
. Deride içi sıvl dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir l-ıastalık (toksik epidermal nekroliz)
. Kan pıhtısı (bacaklarda ağrı, şişlik veya hassasiyet olınası)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, DESAL
'e karşl ciddi aleıjiniz var denıektir.
Acil tıbbi nıüdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza geı'ek olabilir.

Bildirilen diğer yan etkiler aşağıda listelenıniştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse
veya bu kullannıa talinıatında aşağıda yer alınayan herhangi bir yan etki fark ederseniz,

doktorunuz v ey a eczacln ıza söyleyin iz.

Yan etki l er aşağıdaki kategorilerde gösteri ld iği şeki lde tan ım lanm ıştır:

Çok yaygln : I0 hastanın en aZ l'inde görülebilir.
Yaygın : l0 l'ıastanın birinden az, fakat l00 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olınayan : l00 hastanın birinden az,faka| l000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : l .000 hastanın birinden az, fakat l0000 hastanın birinden fazla görülebilir

Çok Seyrek : l0.000 lıastanın birinden az görülebilir.
Bilinmeyen : Eldeki verilerden harçketle taİımin edilemiyor.

Çok yaygın
ı Kandaki kiınyasallarln konsantı'asyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)
. Özellikle yaşlılarda kan hacıninde azalına (hipovolenıi) ve vücuttan su kaybı

(dehidratasyon)
. Kanda kreatinin miktarında ve trigliserid adlı kan yağlarlnda artış

ı Kan basıncı düşüklüğü (oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan

basıncl düşüklüğü dahil)

Yaygın
Heınokonsantrasyon (Kan sıvlsının azalmasına bağlı olarak kanln konsantrasyonunda

artma)

a
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Kanda sod1rum, klor, potasyuın değerlerinin düşnıesi, kanda kolesterol ve ürik asit
değerlerin in yükselınesi,

Gut atakları (Ekleınlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize
hastaIık)

Karaciğer yetn'ıezliği olan hastalarda hepatik ensefalopati (karaciğer yetmezliğine
bağl ı oIarak beyin fonksiyon larında bozulıııa)
idrar ııiktarında artış

Yaygın olmayan
ı Kandaki troıııbosit sa;,lsında azalıı"ıa (olağan dışl kanama veya morarmalar)
ı Şekeı'hastalarında dikkat edilmesi gereken şekere karşı duyarlılıkta azalına
. Kandaki protein ııiktarında anorınal düşüş olan hastalarda, özellikle böbreklerinde

ciddi hasar olanlarda işitme bozukluklaı'ı ve bazen geri dönüşümsüz sağırlık
ı Bulantı
ı Kaşıntl, döküntü

. Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni)

ı Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
ı Uyuşma
ı Kulak çınlaması
ı Kan damarı iltihabı (vaskülit)
ı Kusma, ishal
ı Böbrek iltihabı
. Ateş

Çok seyrek
ı Agranülositoz (beyaz kan lıücrelerinin sayısında azalma), asplastik anemi (kan

hücrelerinin sayıslnda ciddi azalma), bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

ı Akut pankreas iltihabının belirtisi olabilen şiddetli karın veya sırt ağrısı
ı Karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlamasl veya durması,

karaciğer enzim lerinde artış

Bilinmiyor:
ı Kanda kalsiyuın, magnezyum düzeyinde azalma üre artışı, metabolik a|ka|oz

nedeniyle ağız kuruluğu, güçsüzlük, yorgunluk. huzursuzluk, nöbetler, kas zayıflığı
veya krampları, düşük kan basıncl, hızll veya düzensiz kalp atışı

ı Uzun süreli kullanımda Pseudo-barter Sendromu (kusma, idrar yapamama Ve şuur
bulanıklığı iIe kendini gösterir.)

. idrarda sodyum ve klorür artışl, idrar yapamama
ı Erkeıı doğan bebeklerde, sıklıkla geri dönüşsüz böbrek hasarına yol açall,

böbreklerde kalsiyum tuzlarının biriknıesi, bobrek taşı oluşuınu

a

a

a

a

Seyrek
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Erken doğan bebeklerde yaşan]ln ilk haftası içinde uygrılanması halinde bir tür kalp-

damar hastalığı olan "patent ductus aıteriosus''un (kalpten çıkan iki büyük atardamarın

arasındaki açıklığln doğuıııdan sonra kapanlnaytp açık kalnıası drıruırıu) devaın etme

riskinde artış

Enjeksiyon yerinde ağrı

Eğer bıı kııIIcıııııa laliıııalındcı bahsi geçnıeyeıı lıerhangi bir yln elki ile kcı"şılcışüSlıllz
clolçtorıuııızu veyo eczaclnızı bil gil endiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya alınayan herlıangi bir yan etki meydana gelmesi

duruınunda hekilııiniz, eczaclnlz veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığın:z yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "iIaç Yan Etki Bildiriıni" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 3l4 00 08 nuınaralı yan etki bildirim lıattını arayarak Türkiye Farınakovijilans Merkezi

GÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliği hakkında dahafazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DESAL'in saklanması
DESAL'i çocukların görenıeyeceği, erişenıeyeceği 1ıerleı'de ı,e cııııbalajuıdcı scıklayınız.

3OoC'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınlz. Işıktan koruyunuz

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Anıb a laj d aki s o ıı kul l aııına tarihiıı d eıl S oı'ır a D E SAL' i kul l an ııı ayın ız

Ruhsat sahibİ: Biofarma ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. osmangaziCad. No:156

348 85 Sancaktepe/istanbul

Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx)

Faks: (0216) 419 27 80

Üretinı yeri: Biofarma ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. osmangazi Cad. No: l56
34885 Sancaktepe/istanbul
Telefon: (0216) 398 l0 63 (Pbx)

Faks: (0216) 419 27 80

Bu kullannıa talinıatı tarilıiııde onaylanııııştır'
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