
KULLANMA TALIMATT

SiNERAL 500 ıııg lilm kaplı tablet
Ağzdan alınır.

. Eıkirı mddıle: Hel fllm kapL tablet 500 mg omidazol içermektediı
ı Yatdımcı maddeleı: Hidroksiplopilmetil Şelüloz, mlsır nişaŞtasl, mikokistalize selüloz,
magnezyum stearat, macrogol 6000, titanyum dioksit (E 171)

Eg.I(gUs4!qe-&l!!r.a!r!d.s:

1. SİNERAL ı'edfu ve ne için kullanılır?
2. SİNERAL'ı kulıahmadan önce dİkkat eı]ilmesİ gefekenlef
3. 

'İNERAL 
nasıI kullqıııııl?

4. olgsı ))arı eıkıIel nele ıır?
5. SİNELAL'ıI sakıqlıfuıas,

Başhkları yer almaktadrr.

ı. SiNERAL nedir ve ne için kullanlltr?

SiNERAL, antibakteıiyel (bakterilere karşt etkili) ve aıtiplotozoal (protozooılara karşı etkili
olan) özellikteki omidazol etkin maddesini içeren bir ilaçhr

SNEI{AL tabletlerin hel bifi 500 mg omidazol içermektedir SINERAL, 10 tablet içeren
ambalajlarda sunulmaktadıı

SNERAL, aşağıda belifiilen düumlarda kullanılır:

Kadmlarda ve eıkeklerde Trichomonas ıagin.Jlis'e bağll ürcme ve idrar yollafi sistemi
enfeksiyonla (iltihap oluşturanmikrobikhastalıklar)
Amebiasis (tek hücreli bir paıazit olan Entamoeba hıstolytıca'nfi neden olduğu bir
enfeksiyon hastalığl): Şiddetli ishal ile kendini gösteıen bir kalın barsak hastalığl olan

amipli dizanteri dahil 
' 
Entamoeba histobrİicrı'nın neden olduğu tüm baısak enfeksiyonlaıı.

Özellikle amebik karaciğer apsesi (iıin kesesi) olmak üzere, amebiasisin barsak sistemi
dışındaki tiim formları.
G|ardidsis (Gıardıa lamblia isim|i paıazitin barsaklarda neden olduğu bir enfeksiyon

çeşidi)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

. Bu kullanma talimat'hl saklaymız- Daha sonıa tekrar okumaya ihliyaç duyabilirsiniz.

. Eğel ilal,e sofulafınız olursa, lüıfen doküorunuza veya eczacmqa daruş]nız.
, Bu ilaç kişisel olarak sizin içın reÇete e.lilmİştir b.rşk!]lanna wrmeyiniz.
, Bu ilacın kullanımı sırasında' doktora ıeya hastaneye gittiğinizde doktoıunuza bu

i l aa ku l l tındlğıfu 1 s öyleyiniz.
. Bu talimattaı ycız ııhlaıa aynen uyunuz. ilaç hakkında size oıerilen ılozun dışında yüksek
veva düsük doz kullanmavınız-
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2. SiNERAL' i kuııanmadan önce dikkat edilmeşi gerekenler

SiNERAL' i aşığldaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğeı
_ omidazole, diğer nitroimidazol tüıevle ne veya ilaç içeıiğindeki yaıdımcı maddelerden

herhangi birine karşı aşlrı duyarlılığınız varsa SNERAL i kırllanmayınız'

si\ERAL'i aşağ!daki duruınlarda DiK(ATLi KULLANIN Iz

Eğer,
- Meıkezi sinir sistemi hastalığtnz (öı sala' multipl skleroz) varsa
_ KaJaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınIz'

Bu uyar ar, geçmişteki herhangİ bir dönemde düi olsa sizin için geçerliyse ]ütfen
doktorunuza danlşınlz.

SiNERAL'in yiyecek ve içecek ile kullanrlması

SiNERAL yemeklerden sonra, tok kamlna kullanılmalıdıı
SiNERAL kullanılırken ve ilaç kesildikten soı]ra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdıı

Hamilelik

İlacı kıllanmadan önce doklorunuza veya eczaanza danışmz'
sINERAL, gebeliğin erken saIhasmda gerekli olmadıkça kullanılmamalıdlr.
Tedaüniz sıfasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemeı ıJoktorunuza veya eczaclnaa
ılanışınız-

Emzirme

jlacı kullanmadan önce dokİofunuza |e!a eczacmEa daklş]htz.
SiNERAL, emzirme döneminde geıekli olmadıkça kullanılmamalıdıı

Araç ve makine kullanımı

SiNEI{AL alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, titreme, kaslarda sertleşme' kooldinasyon
bozuklukları, nöbet veya geçici bilinç kaybl görülebiliı Bu etkiler, araç ve makine kullaıımı
gibi diüaı gerekıiren işleri eıLileyebilir.

siNEItAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler haklunda önemli bilgiler

siNEI{AL içeliğinde bulunan yardımcı maddelere karşı biı duyaılılığınız yoksa bu maddelere
bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımt

SNERAL, kumarin tipi ağE yoluyla alınan antikoagülanlann (kan plhtılaşmaslm önleyen
ilaçlar) etkisini kurvetlendirir. Antikoagülanın dozu bü doğrultuda ayarlanmalıdıı

_ Simetidin (alerjik hastalıklala karşı etkili bir ilaç), fenitoin ve fenobaıbital gibi sara
tedavisinde kullarulan ilaçlar ve lityum (taşkınlık nöbetlelinde kullanılan biı ilaç) ile
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birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdıı
- SiNERAL vekııronyum blomürıin kas gevşetici etkisini uzatlr

Eğer reçeteli ya ıİa reçetesiz herhangi bif ilacı şu anda kullaııyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lıtfen ıloktorunuza ıeya eczacınıza bunlar hakkııda bilgi viriniz.

3. SiNERAL nasıl kullanıllr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama sıklrğı için talimatlar:

SiNERAL daima yemekierden sonra ağızdan alınmalıdıı
Ne s*lıkta ve kaç tablet SiNERAL kullanacağınrzl doktorunuz size söyleyecektir.
Tedaviye veıeceğiniz cavaba ve hastalığrnza göre, doktoıunuz daha yüksek ya da daha düşük
doz önerebiliı

Doktorunuzun öneldiği dozu aşmayıruz.

Uygulama yolu ve metodu:

SiNERAL sadece ağlzdan kullanım içindiı

Değişikyaş gruplaİı:

Çocuklarda kullanrmr: SNERAL'in doz ayaılamasl çocuklarda vücut ağllltğına göre
yaprlmaktadrr.
Yaşlılarda kulIanımı: Yaşlılaıda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildiı

özel kullanrm durumiarı:

Böbr€k yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasrna geıek
yoktuı Bununla biılikte böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullantlmalldıı
Karaciğer yetmezliği: Ağlr kaxaciğeı yetmezliği olan hastalaIda doz aıalığı iki kat fazla
olmahdıı

EEel SjNERAL'in etkisinin çok güç1ü w)1a zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
dokrorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanlz gerekenden daha fazla SiNERAL kullandtysanui

SİNELAL'dek kallanmanız gerekenıİen fazlasını kıllanmışsanız bir dokıoı ıeya eczacı ile
koıuşunuz.

siNERAL'i kuııanmayt unütursanız

Doktorunuz SiNERAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi eıken
ıe dokıorunuzun bilgisi dlşlnda kesmeyiniz'

Unutulan dozları ılengelemek için çifı doz almayınız.
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siNERAL ile tedavi sonlandrrrldtğındaki oluşabilecek etkiler

Bulunrnamaktadıı

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SiNERAL in içeriğinde bulunan maddelere duyarll olan kişilerde yan etkiler
olabiliı

Yan etkileraşağıdaki kategorilerde gösterildiği Şekilde s[alanmıŞtır:
Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek
Biliirniyor

10 hastanın en az birinde görülebiliı
10 hastarun birinden az' fakat l00 hastanın biıinden fazla görülebiliı
100 hastanın biıinden az, fakat 1000 hastanlı birinden fazla göıülebiliı
1.000 hastanın birinden az görülebilir'
10.000 hastanın birinden az görülebilir
tldeki \erilerden hareketle tahmin edilemivor.

Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, ishal, karnın üst-orta bölgesinde rallatsızlık, ağız küuluğu'
iştahs1zl*
Seyrek Akyuvar sayısında azalma, tat alma bozukluğu, kaşıntl ve ciIt ıeaksiyonları
Çok Şeyreki Uyku hali' baş ağnsı, titreme, kaslarda sertleşme, koordinasyon bozuklukları,
nöbet, yorgunluk, denge bozukluğuna bağlı baş dönmesi, geçici biliıç kaybı, kol veya
bacaklaıda his kaybı, kaImcalanma veya güçsüzlük gibi belirti]erin görüldüğü bir siıir sistemi
rahatŞızlığl olan periferik nöropati
Bilinmiyorl Sanlık, anoımal karaciğel fonksiyon testi sonuçlan

Eğer bu kullanma talimah da bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
dokıorunuzı, ve ya eczacı nızı b i l gi le ncliriniz

Yan etkilerin rapollanması
Kullanma Talimatmda yeı alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durrımunda hekiminiz, eczAcln7z yeya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığııız yan
etkileli titck'gov.tr sitesinde yeı alan 'ilaç Yan Etki Bildirimi' ikonuna ıklayarak ya da 0800
314 00 08 numaralı yan etki bildiıim hattıfu alayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınlz.

5. SiNERAL'in saklanması

SiNER4L'i çocuklarln göremeyeceEi, efişemeyeceğı yerlefde ve ambalajında salıLayınız.
25"C'nin altlndal<i oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

son kullınma tarihiyle uyumlu olarak kullanınv
Anbalojılaki son kullunfia Ialihinden sonra SiNLR4L-i kı,llannayınız

Eğer üriiüde ve/veya ambalajında bozukluklaı faIk ede$iniz srNERAL'i kullanmayınız.
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Ruhşaı sahıbı: Helba llaç iç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.
Yenibosna Merkez Mqh. 29 Ekm Cad.
İsıanbul hzyon ParkA] Plaza No:17/1
B. Eyıel/İSTANBt]L
Teı: 02]2 465 09 46
Fax: 0212 465 09 47
e-mqı l : fu!hg!@}9]!499uJr

Üreıim yerİ: DENToRAL Medifaıma ilaç san. veTic. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Vakıf sok. No:4
Kadıköy_İstanbul

Bu kıIlanma tqlimaı' 28 / 07 /2015 tafihiıde onaylanmıştır
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