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KULLAIIMA TALiMATI

YESTiBOo 24 mgTablet
A$zdan ahnrr.

o Etkin maddez Her bir tablette, 24 mgbetahistin dihidrokloriir igerir.

o Yardtma maddeler: Povidon K90, mikrokristalin seltiloz, laktoz monohidrat, kolloidal
anhidr silika, krospovidon, stearik asit

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. WSTLBO@ nedirve ne igin kullanilt?
2. WSfiBd hullanmadan hnce dihkat edilmesi gerekenler
3. WSTiBdnasil hullanilr?
1. Olastyan etkiler nelerdir?
5. WSTiBd'nun sahlanmast

Baghklan yer ahnaktadrr.

1. yESTtBOo nedirve ne igin kullamlr?

VESTIBOo beyaz, yuvarlak, bikonveks, bir yuziinde doz ayarlamasrm sa$ayan gentik
bulunan tablet gOriiniimtindedir. Aliiminyum blister iginde 30 ve 100 tablet olarak
arnbalajlanmrgflr.

VESTIBOo etkin madde olarak 24 mgbetahistin dihidrokloriir igerir. VESTIBO@,'histamin
benzeri" bir ilagfir.

M6nidre hastih[rmn tedavisinde kullamlu. Mdnidre hastaft[r aga$rdaki iig ana belirti ile
tanrmlamr.

- Bag ddnmesi (vertigo) ve bulantl veya kusma
- igitne kaybr veya igitne zorlu[u
- Kulak grnlamast

Bag d6nmesi, dengenizi kontrol eden ig kula$rruzrn bir bdlilmiintin uygun gekilde
gahgmamasrndan kaynaklamr. ("vestibular vertigo" olarak adlandrnlr.)
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Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAIIMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
o Bu hilanma talimattru saHaymtz. Daha sonra telvar ohtmaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulartntz olursa, latfen dohorunuzaveya eczocmtza daruSmu.
o Bu ilag kigisel olarak sizin iginregete edilmigtir, baskalmmavermeyiniz.
o Bu ilactn hilarumt srastnda, dofuora veya hastaneye gitti{inizde doldorunuza bu ilact

hil an& fi na t s 6yl ey iniz.
o Bu talimatta yaztlanlara 6ynen ttyuruE. ilag hakktnda size hnerilen dozun dtsmda

doz
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VESTIBO@, i9 kulaSrmzdaki kan akrqrm destekleyerek etki g6sterir. Bu gekilde basrng

birikmesi azafu.

2. YESTiBO"'yo kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

VESTIBOo sadece yetigkinlerde kullamlmaktadr.

VESTiBO@'yu agalrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

o Betatristin dihidrokloriire veya VESTiBO@'nun herhangi bir bilegenine kargr aSrn

duyarhl{uu z (aleuiruz) var ise,
o Doktonrnuz size (feokromositoma olarak adlandurlan) b6brektist{i bezi tiim6rtiniiztin

oldu['unu s6YlediYse'

Yukandakilerden her-hangi birisi sizin igin gegerliyse, bu ilacr kullanmayrmz. Emin

V depilseniz, VESTiBO@'yu kullanmadan 6nce doktorunuzaveyaeczaqntzadamguuz.

VESTiBOo'yu agagdaki durumlarda nilA<Afli rUlr,lxllrllz

itacr kullanmadan 6nce doktorunuda aga[rdakilerin sizin igin gegerli olup olmadr[uu kontol
ediniz:

. mide tilseriniz varsa veya gegirdiyseniz
o astrmuuzYaxsa

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde datri olsa, sizin igin gegerliyse, liitfen
doktorwruza damgrnrz.
Doktorunuz VESTIBO@ kullandr[rmz z:rma;nsizi da]ra yakrndan izlemek isteyebilir.

VESTiBO@'nun yiyecek ve igeceklerle birtikte kullanrlmasr

VESTiBOo'yu, yemekle birlikte veya yemeklerden ba[rmsrz olarak alabilirsiniz. Ancak,

t - VESTIBO@ hafif mide problemlerine yol agabilir (4. B6liimde listelenmigtir).v 
VESTIBO@'nun yemekle birlikte almmasr mide problemlerinin azalmasrnayardrmcr olabilir.

Hamilelik
Ilact htllanmadon dnce dolaorunuza veya eczacmtza darusmtz.

VESTiBOo'nun anne karmndaki bebeli etkileyip etkilemedi[i bilinmemektedir:
. EEer hamile kalusamz n"yu hu*ite otaUitece[inizi diigiintiyorsamz VESTiBOo'yu
kullanmayr durdtrrunuz ve doktorunuza sOyleyiniz.
. Hamileyseniz, doktorunuz gerekli oiau!*u karar vermedi$ stirece VESTiBOo'yu
kullanmayrmz.

Tedniniz srasmdo hamile oldufiurunu fark eders eniz hemen doldorumtza daruSmtz.

Emzirme

ilau htllanmadan 6nce doWorunuzaveya eczacmtza daruSmtz.
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VESTiBO@'nun insan stitiine gegip gegmedi[i bilinmemektedir.
o VESTIBO@ kullamyorsamz doktonmuz aksini s6ylemedi[i stirece emzirmeyiniz.

Arag ve makine kullanmr

VESTiBO@'nun axag ve makine kullanma yetene[inizi etkilemesi beklenmez.
Ancak hatrlanmahdr ki, VESTIBO0 ile tedavi edilmenize sebep olan hastatr}nrz (Meniere
Hastah[r veya Vertigo) bagrruzrn d6nmesine veya kusmamza sebep olabilir ve arag ve makine
kullaruna yetene$nizi etkileyebilir.

yESTiBO@'nun igeriEinde bulunan bazr yardmcr maddeler hakkmda dnemli bilgiler
VESTIBO@'nun igeri[inde laktoz buluntn. E[er daha Onceden doktorunuz tarafindan bazr
gekerleri iyi tolere edemedi$iniz s6ylenmigse, bu trbbi tiriinti almadan Once doktorunuzla
temasa geginiz.

Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr

Agagdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsamz doktor veyaec?acuuza s6yleytnrz:
. Anti-histarninikler - bunlar teorik olarak VESTiBO@'nun etkisini azaltabitir. Ayncq
VESTIBO@ d4 anti-histaminiklerin etkisini azaltabilir.
. Monoamin-oksidaz inhibitOrleri (MAOI'ler) - depresyon veya Parkinson hastah[rru
tedavi ehek igin kullamlr. Bunlar, VESTiBO@'nun etkisini arttrabilir.

Yukandakilerdenherhangi birisi sizin igin gegerliyse (veya emin de$ilseniz) VESTiBO''yo
kullanmadan 6nce doktorunuza yeya eczactruza damgrmz.

E$er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilau Su anda kullanryorsanz veya son zamanlarda
htllandmtz ise ltitfen dohorunuzaveya eczacmtza bunlar hal*mda bilgi veriniz.

3. VESTiBO@ nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfr igin talimatlar

VESTiBO@'yu doktorunuzun size sOytedi[i gekilde kullanrnrz. Emin olmadrgmz durumlarda
doktor veya eczacrruza damgmrz.

. Doktorunuz, iyilegmenize ba[h olarak ilacrruan dozunu ayarlayacaktr.

. ilacr kullanmaya devam ediniz. ilacrn etkisini gOstermeye baglamasr zamdnalabilir.

Normal doz, giinde 2kez,bir adet VESTIBO@ 24 mgtablettir.
E[er giinde bir tabletten datafazlaahyorsamz, tabletlerinizi gtin igine egit olarak yayrnz.
Ornepin, sabah bir tablet ve akgam bir tablet almak gibi.

Tableflerinizi her giin aym saatte almaya gahgrmz. Bu, viicudunuzda sabit miktarda ilag
olmasmr sa$ayacaktr. Aynca aym saatte almamz, ilacr almamzr hatrlamamza yardrmcr
olacaktu.

Uygulama yolu ve metodu:
. Tabletinizi su ile yutr:nuz.
. Tabletinizi, yemekle birlikte veya yemeklerden ba[rmsrz olarak alabilirsiniz. Ancak,
VESTIBO@ hafif mide problemlerine yol agabilir (4. B0lilmde listelenmigtir).
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VESTiBO@'nun yemekle birlikte ahnmasr mide problemlerinin azalmasma yardrmcr
olabilir.

De$gikyag gruplan

Qocuklarda kullammr
EtkinliEi ve giivenli[i agrsrndan yeterli dtizeyde veri bulunmadr[mdan, VESTiBO@'nun, 18

ya$m altrndaki gocuklarda kullamlmasr Onerilmemektedir.

Yaghlarda kullanrmr
Bu hasta grubunda klinik gahgma verisi suurh ohnakla birlilte, yaygm pazarlama sonrasr
deneyim bu hasta popiilasyonunda doz ayarlamasr gerekmedilini ileri siirmektedir.

Ozel kullanrm durumlan
Bdbrek/ Karaciter yetmezli[i
Bu hasta gruplannda klinik gahgma verisi bulunmamakla birlikte, pazarlama sonrasr
deneyime g0re bu hasta poptilasyonlannda doz ayarlamasma gerek olmaft$ g6riilmektedir.

EPer YESTIBO@'nun etkisinin gok g*ghi veya gok zaytf oldu{uno dair bir izleniminiz var ise
dofuorurutz vqlo e czacmtza daruStruz.

Kullanmanu gerekenden fazla VESTIBOO kullandrysanz
VESTIBO@'dan latllanmaruz gerekcnden fazlasmt latllanmrysaruz bir dolaor veya eczaa ile
lanuSurutz.

E[er kullanmamz gerekenden daha fazla VESTIBO@ kullandrysamz, bulanilmz olabilir,
uykulu hissedebilirsiniz. ysya mide alnmz olabilir. Doklorunuza damgrmz. .

VESTiBO@'yu kullanmayr unutursanrz:

E[er ilacr almayr unutursanrz, unuttu[unuz dozu atlayuuz. Bir sonraki dozunuzu normal
zamamnda alwz.

ly (Jnutulan dozlart dengelemekigin grfi doz almaynu.

\mSTiBOo ile tedavi sonlandrnldrgndaki olugabilecek etkiler
Kendinizi daha iyi hissetneye baglasamz bile, doktorunuza danrgmadan VESTIBO@
kullanmayr brakmayrmz.
E[er bu ilacrn kullammrna iligkin ilave sorulanmzvdrsadoktor veyaeczacrruza damgmrz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, VESTiBO@'nun igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
' etkiler olabilir.

Qah$malarda- asaErdaki istenmeyen etkiler. $u srkhklarda g6riilmtistiir: Qok yaygrn ( 2 l/10):
Yaygrn(>1/100-<l/10):Yaygrnolmayan(>l/1.000-<1/100):SeyrekPl/10.000-<
1/1.000) : Qok seyrek (< 1/10.000). bilinmiyor (eldeki verilerden harekefle tahmin
edilemiyor).



Aga[rdakilerden biri olursa, YESTiBO@'yu kullanmayr durdurunruz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yalon hastanenin acil bdliimfine bagvurunuz:

Agagdaki yan etkilerin gOrtilme srkh[r bilinmemektedir:

. Alerjik reaksiyonlar. Belinileri aga[rdakileri igerebilir:
- lormrzr veya yumrulu deri d6kiinfiisii yadailtihaplanrrug kaqmuL deri
- yiiztiniiztin, dudaklanmzrn, dilinizin veya boynunuzun giqmesi

- kan basrnc rnrzda dtigme
- biling kaybt
- nefes almadazorluk

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

E[er bunlardan biri sizde mbvcut ise, sizin VESTfBO@'ya kargr ciddi alerjinizvar demektir.
Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerckolabilir.

Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:

Yaygrn (10'da l'den az kigide gOrtiltir):

'bulantr
. haztmszhk (dispepsi)

'bag afnsr
Srkh[r bilinmeyen:

. kusmq mide a!"nsr, kann gigmesi, gigkinlik gibi hafif mide problemleri.

VESTiBO@'yu yyeceklerle birlikte almanrz mide problemlerinin azalmasrna yardrmcr

olabilir.

Bunlar VESTiBO@'nun hafif yan etkileridir.

E[er bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etW ile karSilagtrsana

1, dofuorurutruvEla eczacmrn bilgilendiriniz.

5. YESTiBO'nun saktanmasr

VESThBO@'yu gocuWarm gAremeyecefii, erisemeyecefri yerlerde ve ambalajtnda saHayma.

25oC'nin altmdaki oda srcakh$nda ve kuru bir yerde saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz.

Ambalajmdaki son htllanma tarihinden sonra VESfiBd'yu htllanmcymz.

E[er iiriinde velveyaarrrbalajrnda bozukluk farkederseniz VESTiBO@'yo kullaom aytnru.
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Ruhsar Sahibi:
Actavis itaeUn e.$.
Gtiltepe Mah. Polat ig Merkezi 34394 LevenU$igli-istanbul

trutim Yeri:
Catalent Germany Schorndorf GmbH
Steinbeisstasse 2, D-73614
Schorndorf - ALMANYA

Bu htllanma talimafi ... / ... / ... tarihinde onaylanmtgtr.
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