
KULLAI\IMA TALiMATI

DESTiYO 25mgl4 mg fitm kaph tablet

A$z yoluyla ahnr.

o Etkin maddeler: Her bir film kaph tablet 25 mg deksketoprofen'e egde[er 36,88 mg

deksketoprofen trometamol ve 4 mg tiyokolgikosid igerir.

o Yardtma maddeler: Laktoz anhidrus DC, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat,

opadry lI 85G32297 yellow [talk, titanyum dioksit (E l7l), makrogoU polietilen glikol

3350, lesitin (soya) (E 322), san demir oksit (E 172 iii) ve siyah demir oksit (E 172 i)l

igerir.

V g., ilag ek izlemeye tabidir. Bu tiggen yeni giivenlilik bilgisinin luzh olarak belirlenmesini

sa[layacaktrr. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardrmcr olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasrl raporlanaca[rru dgenmek igin 4. Bdltimtin sonuna bakabilirsiniz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. DEST|YO nedir ve ne igin hullanilu?

2. DESTiYO'yu kullanmadan iince dihkat edilmesi gerekenler

3. DEST|YO nastl kullaniltr?

1. Olast yan etkiler nelerdir?

5. DESTiYO'nunsaklanmasr

Baghklan yer almaktadrr.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAIIMA TALIMATIM dikkatlice

okuyunuz, gtnkfl sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

. Bu hilanma talimattru saHaymtz. Daha sonra telrar ohtmrya ihtiyag duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorularrn z olursa, liitfen doldorunuza veya eczacmtza daruSmtz.

. Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.

. Bu ilacm htllarumt srastnda, doldora veya hastaneye gittifrinizde dofuorunuzo bu ilact

htll and$mtn s 6y I eyiniz.

. Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size hnerilen dozun dtsmda yillesek

veya dfiSiik doz kullanmcymz.
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1. DESTiYO nedirve ne igin kullanrhr?

DESTIYO san renkli, yuvarlak, gentikli bikonveks film kaph tabletler geklindedir ve etkin

madde olarak deksketoprofen ve tiyokolgikosid igerir.

DESTIYO 15 ve 20 film kaph tablet, PVC - PVDC Opak/Altiminyum folyo ambalajlarda

piyasaya sunulmaktadr.

DESTiYO'nun igeri[indeki deksketoprofen, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaglar (NSAID

olarak adlandrnlan ilag grubundan bir a[n kesicidir.

DESTiYO'nun igeri[indeki tiyokolgikosid esas olarak kas gevgetici etkinlile sahiptir.

Tiyokolgikosid, alnh kas spazmlanrun semptomatik tedavisi amacryla kullamlrr.

DESTIYO osteoartrit (kireglenme), vertebral kolonun (omurgamn) aEnh sendromlan, eklem

drgr romatinna, a$th kas kasrlmalanrun semptomatik tedavisinde, travma ve ameliyat sonftrsl

It olugan a[rrrun tedavisinde kullamlrr.

2. DESTiYO'yu kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

-DESTiYO dtfimciil olabilecek trombotik (prhtrlapma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve

inme riskinde artrga neden olabilir. Bu rish kullanm sfiresine ba[h olarak artabilir.

Kalpdamar hastah$ olan veya katp damar hastah[r risk faktdrlerini tagryan

hastalarda risk daha yiiksek olabilir.

DESTiYO koroner arter "bypass" cerrahisi dncesi a[n tedavisinde kullanrlmamahdrr.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

-NSAii'ler kanama, yara olugmasr, mide veya bagrcak delinmesi grbi 6lfimciil

olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol agarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir

zamanda, dnceden uyancr bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya grkabilirler. Yagh

hastalar, ciddi olan bu etkiler bakrmrndan daha yiiksek risk altrndadrr.

DESTiYO'yu aqa[rdaki durumlarda KULLAIIMAYINIZ

E[er;

o Deksketoprofen trometamole, tiyokolgikoside veya DESTiYO'nun igindeki yardrmcr

maddelerden herhangi birine kargr alerjiniz (a.qrn duyarlilrk) varsa,

o Asetilsalisilik aside veya di[er steroid olmayan antiinflamatuvar ilaglara kargr alerjiniz

varsa,

o Astrmrruz varsa veya gegmigte asetilsalisilik asit veya di[er steroid olmayan

antiinflamatuvar ilaglar kullandrktan sonra astrm ata[r, akut alerjik rinit (alerjiye bafh
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burun igerisinde krsa siireli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye ba[h burun

igerisinde olugan kitleler), iirtiker (cilt diiktintiisii), alerji sonucu yuzvebogazda gigme

(yitz, gdzler, dudaklar veya dilde giglik veya solunum zorlu[u) veya gti['iiste hrnltr

(wheezing) meydana geldiyse,

o Peptik iilser, mide ya da ba[rrsak kanamasr veya siiregelen sindirim sorunlannz varsa

(6rn. hazrmszhk, giigiste yanma) veya daha dnceden gegirdiyseniz,

o AEn kesici olarak kullamlan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaglann (NSAID

kullammrna ba[h olarak gegmigte mide veya ba[rsak kanamasr veya delinmesi

gegirdiyseniz,

o Siiregelen iltihaph ba[rrsak hastah[rmz (Crohn hastah[r veya iilseratif kolit) varsa,

o Ciddi kalp yetmezlipiruz, orta veya giddetli bribrek sorunlanruz veya ciddi karaci[er
(" sorunlanru zvars;

o Kanama bozuklulunuz veya kan prhtrlaqma bozuklu['unuz varsa,

o Kas veya kaslanruzm gdrev yapamamasr (kasrlamamasr) durumunuz varsa,

o Hamileyseniz,

o Emzirmedrinemindeyseniz,

o Koroner arter bypass greft ameliyatt sdz konusu ise ve ameliyat srasmda a[n tedavisi

almanrz gerekiyorsa.

DESTIYO, I 8 yaqrndan ktigtiklerde kullamlmamahdrr.

DESTiYO'yu aqafirdaki durumlarda DiKKATLi fUf,f,^{NINIZ

ESer;

o Sara hastasr iseniz veya sara nribeti riskiniz virsq

o DESTiYO'nun kullammr srrasrnda ishal gdriiliir ise,

. Alerjiniz varsaveya gegmigte alerjik sorunlanmz olduys4

o Stvt tutulumu datril b6brek, karaci[er veya kalp sorununuz varsa (ytiksek tansiyon

velveya kalp yetmezlipi) veya bu sorunlann herhangi bir tanesinden gegmigte

gikayetiniz olduysa,

o Diiiretik (idrar sdkttirticii) ilaglar ahyorsamz veya a$m srvr kaybr nedeniyle (Orn. agrn

idrara grkm4 ishal veya kusma) srvr eksiklili ve kan hacminde azalma sorunlarr

ya$lyorsamz,

. Kalp sorunlanruz vars\ datra <ince inme gegirdiyseniz veya risk altrnda oldu[unuzu

dtigiintiyorsamz (6rn. ytiksek tansiyon, diyabet veya ytiksek kolesteroliiniiz varsa veya
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sigara kullanryorsamz) tedaviniz hakkrnda doktonrnuza veya eczacrmza damgmz.

DESTIYO gibi ilaglar kalp krizi riskinde ("miyokard enfarktiisii") veya inme gibi

ciddi kalp damar hastahklan riskinde hafif artrg ile iligkilendirilebilir. Bu ciddi

hastahklar herhangi bir belirti olugturmadan da olugabilir. Giiltis agnsr, nefes darh[r,

geveleyerek konugma, halsizlik gibi belirti ve semptomlardan herhangi birini

yagarsanz, doktorunuzu bilgilendiriniz. Yiiksek doz ve uzun siireli tedavi ile her tiirlti

risk daha olasrdrr. Onerilen dozu veya tedavi stiresini a$mayruz.

Yaglrysamz, yan etki yagama olasrh[rmz daln yiiksektir; dzellikle peptik iilser

kanamasr ve delinmesi yagamr tehdit edebilir (Bkz.Bi,ltim 4). Bunlardan herhangi biri

meydana gelirse derhal doktorunuza bagvurunuz.

Ureme problemi olan bir kadrn iseniz (DESTIYO tiremeyi olumsuz y6nde

etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma plamruz varsa veya krsrrhk testi yaptrracaksamz

bu ilacr kullanmayrmz),

Kan veya kan hiicreleri yaprmr bozuklu!'unuz varsa,

Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygm pullanmayla kendini gdsteren bir hastahk)

veya kangft ba[ dokusu hastah[rruz varsa (bag dokusunu etkileyebilen ba[rgrkhk

sistemi bozukluklan),

Gegmigte uzun siireli iltihaph ba[rrsak hastah[r gegirdiyseniz (tilseratif kolit, Crohn

hastah[r),

Bagka bir mide ve bafrrsak hastah[rmz varsa veya datra 6nce gegirdiyseniz,

Peptik iilser veya kanama riskini arffracak oral steroidler,bazr antidepresanlar (SSRI

tipi ilaglar, 6rn. Segici Serotonin Geri Ahm inhibittirleri), varfarin gibi antikoagtilanlar

veya asetilsalisilik asit gibi kan prhtrlagmasmr Onleyen ajanlar kullamyorsamz. Bdyle

durumlarda, DESTIYO almadan 6nce doktonmuza damgrruz. Doktorunuz, midenizi

korumak igin ilave bir ilag almamzr dnerebilir (6rn. mizoprostol veya mide asidi

iiretimini engelleyen ilagl ar),

Hazrmszhk veya g<iSfiste yanma hissi, kann agnsr veya difier anormal kann belirtileri

varsa, ilacr almayr brakrmz ve doktorunuza damqrruz.

Diper NSAI ilaglann kullammda oldu[u gibi, DESTIYO hastaneye yatma veya 6liim ile

sonuglanabilen gastrointestinal (Gi) rahatszhk ve nadir olarak iilser (yara) ve kanama gibi

ciddi Gi yan etkilere neden olabilir. Tedaviniz boyunca agafirdakilerden herhangi birini

yaprsaruz ilacr almayr brakrmz ve acilen trbbi yardrm isteyiniz: drgkrdan kan gelmesi, siyah

renkte katrammsr drgkr, kan kusma veya katrve telvesi gibi koyu renkte pargalar gelmesi.

o

o
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Bulantt, halsizlik, yorgunluk, sanhk, kagrnfi, sa[ tist kann btilgesinde hassasiyet, gnp benzeri

semptomlar gibi hepatotoksisitenin (karaci[er zehirlenmesi) belirti ve semptomlanndan biri

sizde olugursa, tedaviyi brrakrruz ve hemen trbbi tedavi alntz.

Agrklayamadr[nrz kilo ahmlannda veya viicudunuzda tidem (giqlik) olugtu[und4

doktorunuzu bi I gilendiriniz.

Di[er NSAI ilaglann kullammrnda olduSu gibi, DESTIyO Aa hastaneye yatma veya 6liim ile

sonuglanabilen eksfolyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve gdz gevresinde kan

oturmasl, giglik ve krzankhk ile seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride igi srvr

dolu kabarcrklarla seyreden ciddi bir hastahk) gibi ciddi deri reaksiyonlanmn olugmasma

neden olabilir. Bu ciddi deri reaksiyonlan herhangi bir belirti g<istermeden de olugabilir.

Kagmfl, ateg, kzankhk, kabarcrk gibi belirtilerden herhangi biri olugursa ilacmzr

kullanmayr brrakrruz ve doktorunuzu en krsa stirede bilgilendiriniz.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir d0nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza damgrruz.

DESTiYO'nun yiyecekve igecek ile kullanilmasr

DESTIYO tabletleri yiyecek ile almamz mide veya ba[rrsakta ortaya grkabilecek yan etki

riskini azaltmay a yardrmcr olur.

Hamilelik

ilaa htllanmadan dnce dolaorunuzo veya eczacmtza dantstntz.

(, Hamile iseniz DESTIYO kullanmayrmz.

Tedoviniz srastnda hamile oldupunuzu fark ederseniz hemen doWorunuza veya eczacrnza

darugmtz.

Emzirme

ilaa htllanmadan 6nce doldorunuza veya e czacmtza darus mtz.

Emziriyorsamz DESTIYO kullanm ay:.ur:rrz.

Arag ve makine kullanmr

DESTIYO, tedavinin yan etkisi olarak bag ddnmesi, uyuklama, sersemleme veya uyuguklula

yol agabilece[inden, arag ve makine kullanma yetene[inizi az da olsa etkileyebilir. E[er bu

etkileri fark ederseniz, belirtiler gegene kadar arag veya makine kullanmaymz. Tavsiye igin

doktorunuza damgrruz.



DESTiYO'nun igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakliunda dnemli bilgiter

DESTIYO her dozunda 211,62 mg laktoz igermektedir. E[er daha dnceden doktorunuz

tarafindan bazr gekerlere kargr intoleransrmz oldu[u sriylenmigse bu trbbi tirtinti almadan 6nce

doktorunuzl a temasa geginrz.

DESTIYO, her dozunda I mmol (23 mg)'den datra az sodyum ihtiva eder; bu dozdasodyuma

ba[h herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

DESTIYO her dozunda 0,175 mg soya yalr ihtiva eder. Eper fistrk ya da soyaya ale4iruz

varsa bu trbbi tirtinti kullanmayrruz.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

L DESTiYO'nun yanmda aga[rdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsanz, doktorunuzu

veya eczacrntzt mutlaka bilgilendiriniz. Bazr ilaglann bir arada kullamlmamasr veya

kullamldr[r takdirde dozlanmn ayarlanmasr gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

o DESTiYO'nun kas-iskelet sistemi tizerinde kas gevgetici etki gdsteren di[er ilaglarla

birlikte altnmasr, birbirlerinin etkisini arttrrabileceklerinden dolayr Onerilmemektedir.

Aym sebepten titiirti, dtiz kaslar iizerine etkili olan bir diSer ilagla birlikte kullamlmasr

durumunda istenmeyen etkilerin gdriilme srkh[rmn artmasr ihtimaline kargr dikkatli

olunmahdrr.

o Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya di[er antiinflamatuvar ilaglar

(iltihap tedavisinde kullamlan ilaglar),

o Kan pthttlagmasrru dnlemede kullamlan varfarin, heparin veya diper ilaglar,

o Bazr duygudurum bozukluklanmn tedavisinde kullamlan litprm,

o Romatoid artrit (eklemlerde aEn ve gekil bozukluklanna neden olan devamh bir

hastahk) ve kanser tedavisi igin kullamlan metotreksat,

o Epilepsi (sara) igin kullanrlan hidantoinler ve fenitoin,

o Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap olugturan mikrobik hastahklar) igin kullamlan

siilfametoksazol.

Ontem gerektiren kombinasyonlar:

o Yiiksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullamlan ADE inhibitrirleri, diiiretikler, beta

blokdrler ve anjiyotensin II antagonistleri,
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o Siiregelen vendz tilserlerin tedavisinde kullamlan pentoksifilin ve okspentifilin,

o Viral enfeksiyon tedavisinde kullamlan zidovudin,

o Diyabet igin kullamlan klorpropamid ve glibenklamid.

Dikkat gtisterilmesi gereken kombinasyonlar:

o Bakteriyel enfeksiyonlar igin kullamlan kinolon antibiyotikleri (tim. siprofloksasin,

levofloksasin),

o BaEr$rkhk sistemi hastahklan tedavisinde ve organ naklinde kullamlan siklosporin

veya takrolimus,

o Streptokinaz ve di[er trombolitik veya fibrinolitik ilaglar, 6me[in kan prhtrlanru

eritnede kullamlan ilaglar,

(, o Gut tedavisinde kullamlan probenesid,

o Stiregelen kalp yetnezli[inin tedavisinde kullamlan digoksin,

o Hamilelipi sonlandrrmak igin kullamlan mifepriston,

o Segici serotonin geri ahm inhibitttrleri ttiriinde antidepresanlar (SSRI'lar),

o Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklanmn kiimelenmesi) ve kan prhtrsr

olugumunu azaltnada kullamlan anti-trombosit ajanlar.

Efier regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaq Su anda htllanryorsaruz veya son zamanlarda

htllandrysaruz liitfen doldorunuzaveya eczacmtza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. DESTiYO nasil kullanrhr?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama srkh[r igin talimatlar:

DESTiYO'yu her zaman,tam olarak doktorunuzun sdyledi[i gekilde ahruz. Emin olmadrfrruz

z$man doktorunuza veya eczzrcfftza damgrmz.

Doktorunuz DESTIYO ile tedavinizin ne kadar stirece[ini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz gtinkti istenen sonucu alamazsrr.lz.

Doktorunuz tarafindan bagka gekilde tavsiye edilmedikge;

Tedavi dozu gtinde 3 defa bir DESTIYO 25mgl4 mg film kaph tablettir.

Tedavi stiresi 5-7 giindiir.

GUnliik toplam doz, DESTiYO'nun igerilindeki deksketoprofen igin 75 mg'y tiyokolgikosid

igin l6 mg'r gegmemelidir.



Uygulama yolu ve metodu:

DESTIYO sadece agrzdar.kullamm igindir.

Film kaph tabletleri bir bardak su (150 mL) ile tok karmna ahnrz. Film kaph tabletleri

gilnemeyiniz.

De$gik yag gruplan

Qocuklarda kullanrmr:

18 ya; altrndaki gocuklarda DESTIYO kullamlmamahdrr.

Yaqlilarda kullanrmr:

Yaqhysamz (65 yq ve tizerindeyseniz) DESTiYO'yu dollorunuzun rinerisi do!'rultusunda

kullamruz.

l,/
Ozel kullanrm durumlan:

Bdbrek yetmezliSi:

Bdbrek yetmezliginiz varsa DESTiYO'yu doktorunuzun <inerisi doprultusunda kullammz.

Karaci[er yetmezli[i:

Karaci$er yeunezli[inizvarsaDEsTiYo'yu doktorunuzun dnerisi do$ultusunda kullamruz.

ESer DESTiYO'nun etkisinin gok guElti veya zaytf oldupuna dair bir izleniminiz var ise

dohorunuz veya eczacmtz ile kanuSunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla DESTiYO kullandrysanz

DESTiYO'dan htllanmaruz gerekenden fazlosmt htllanmqsaruz bir doWor veya eczau ile

konugunuz.

Liitfen ilacrn ambalajrm veya kullanma talimatrru dayannrzaalmay unutmayrruz.

DESTiYO'yu kullanmayr unutursanz

Almayr unuttu[unuz dozu atlayrp bir sonraki dozu her zamanki zamamndaahnrz. Birden fazla

doz almayr unuttuysamz doktorunuza bildiriniz.

Unutulan dozlart dengelemek igin gift doz almaymtz.

Df SfiyO ile tedavi sonlandrnldrfrnda olugabilecek etkiler

E[er DESTIyO tuttammt konusunda herhangi bir sorun ile kargrlaqlrsaruz doktorunuza veya

eczacruza damgrruz.

Doktorunuza damgarak DESTIYO kullailmrru sonlandrrabilirsiniz.



4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, DESTIYO igeriginde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir.

Agafrdakilerden biri olursa, DESTiYO'yu kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yahrn hastanenin acil bdltmfine bagvurunuz:

o Eller, ayaklar, bilekler, yiiz, dudaklann gigmesi ya da a$nn veya bopazrn yutnayr

veya nefes almayr zorlagtracak gekilde gigmelerinde,

o Vticudun alerji olugturan maddelere kargr verdi[i gok giddetli yamt, ani agrn duyarhhk

(anafi laktik reaksiyon),

o Ka.gtnfl, deri ve mukoza tizerinde gigmeler (anjiyondrotik 6dem),

o Cilt, 4rz, gdz ve genital btilgelerde agrk yaralar (Stevens Johnson ve Lyell
f- sendromlan),

o Baygrnhk (vazovagal senkop), bayrlma,

o Kan kusma veya siyah drgkr ile kendini g6steren, peptik tilser delinmesi veya

' kanutmasl,

o Hava yollanrun daralmasr sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm),

o Nefes darh[r,

o Grrtlak ridemi (laringeal ridem),

o Qarprntr.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmailEa

gerek olabilir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yalun hastanenin acil biiliimfine bagvurunuiz:

o Peptik tilser,

o Ytiksek kan basrncr,

o DOStik kan bastncr,

o Qok yava$ nefes ahp verrne,

o Gegici olarak bilingte bulamkhk, tagkrnhk hali,

o Anormal karaciper fonksiyonu testleri (kan testleri),

o Hrzh kalp atrgr,

o Pankreastailtihaplanma



Karaci$er hiicresi hasan,

Karaci[er iltihabr (hepatit),

Bdbrek sorunlan,

Kanda akyuvar hiicresi saylsrrun dtigtik olmasr (ndtropeni), kan pulcuklan sayrsmrn

azhpr(trombositopeni),

Ba; ddnmesi (vertigo),

Prostat sorunlan,

Biibrek yetnezli[i.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler gok seyrek gtiriiltir.

Aqafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:

o Mide bulantrsr ve/veya kusm4

o Kann a$nsr,

o ishal,

o Sindirim sorunlan (hazrmsrzhk),

o Sersemlik,

o Uyuklamq

o Uykudtizensizlikleri,

o Sinirlilik,

o Ba$ a[nst,

o Krzaffna,

o Mide a[nsr, mide sorunlan,

o Kabrzhk,

. AErz kurulu['u,

o giqkinlik,

o Yorgunluk,

o AEn,

. Ate$ ve titreme hissi,

o Genel krnkhk, keyifsizlik hissi,

o Su tutulumu ve viicudun gdvdeden uzak bdlgelerinde qiqlik (iirn. ayak bileklerinin

qigmesi),

a
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o igtatr kaybr (anoreksi),

o Duyulardaanormallik,

o Ka$rntrh dokiintii,

o Deri ddktintiileri,

o Akne,

o Terleme artrgr,

o Srt alnsr,

o Srk idrara grkma,

o Adetdiizensizlikleri,

o Bulamk gdrme,

o Kulaklarda grnlama (tinnitus),
(- o Deride hassasiyet,

o I$tEakargr duyarhhk,

o Ka$tnma.

Bunlar DESTiYO'nun hafif yan etkileridir.

Datra 6nce antiinllamatuvar ilaglann uzun stireli kullammrna balh sizde bir yan etki meydana

geldiyse ve dzellikle yaghysamz, tedavinin bagrnda herhangi bir kann/ba[rsak yan etkisi fark

ederseniz (6rn. kann a[nsr, yanma, kanama),

Cilt ddkiintiisii veya aSrz igi veya genital bdlgede herhangi bir lezyon ortaya grktr[rm veya

herhangi bir alerji belirtisini fark eder etnezDESTiYO kullammrru brrakrruz.
(,

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaglar ile tedavi esnasrnd4 srvr tutulumu ve giglik (tizellikle

ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basrncmm ytikselmesi ve kalp yetersizli[i bildirilmigtir.

DESTIYO gibi ilaglar, kalp krizi ("miyokard enfarkttist") veya inme riskinde hafif bir artrg

ile iliqkilendirilebilir.

Bap dokusunu etkileyen balrgrkhk sistemi bozukluklan (sistemik lupus eritematozus veya

kangrk ba! dokusu hastah[r) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaglar, seyrek olarak ateg, bag

e[rrsr ve ense sertli[ine yol agabilir.

Efier bu lailanma talimatmda bahsi geQmeyen herhangi bir yan etki ile knrSilaStrsaruz

dohorunuzu veya eczactnut bilgilendiriniz.

ll
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Yan etkilerin raporlanmasr

Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczactnrz veya hemgireruz ile konugunuz. Aynca kargrlagtr[rntz yaun

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak ya da

0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattrru arayarak Ttirkiye Farmakovijilans Merkezi

(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldu[unuz ilacrn

giivenlili$ hakknda dahafazlabilgi edinilmesine katkr sallamrg olacaksrmz.

5. DESTiYO'nun saklanmasr

DESTiYO'yu gocuklartn gdremeyecepi, erisemeyecepi yerlerde ve ambalajmda saHaytruz.

25oC'nin altrndaki oda srcakh[rnda rgrktan koruyarak saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olerak kullanrnz.

Ambalajdaki son htllanma tarihinden sonra DESTiYO'yu kullanmoytruz.

E[er tirtinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz DESTiYO'yu kullanmaytnn.
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Yrldrz Teknik Universitesi Davutpaga Kampiisii
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Esenler / ISTANBUL
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Adapazan / SAKARYA
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