
KULLANMA TALIMATI

JETOSEL Ampul

Doktorunuz tarefinden size enjeksiyon yoluyla uygulenacrktrr.

. Ethin madde: Her I ml'sinde 20 mg lidokain hidrokloriir ve 0.0125 mg adrenalin baz

(epinefiin baz) iqerir.

- Yordrnct maddeler: Sodyum metabisiilfit, sodyum kloriir, enjeksiyonluk su

Bu Kullenma Telimattnda:

t. .IETOSEL nedir ve ne igin h lan tr?

2. JETOSEL'| kullanmadan 6nce dikhat edilmcsi goehenler

3. JETOSEL narr,l htllaruhr?

4. Olos yan akiler nelerdir?

5. JETOSEL in sahlanmost

Baghklan yer almaktadrr.

f . JETOSEL nedir ve ne igin kullen rr?

. JETOSEL etken madde olarak lidokain hidroklori.ir ve epinefrin igerir.

. Lidokain lokal anestezik (bolgesel anestezi yapan ilaq) olarak adlandrnlan ilaq grubuna

aittir. Bu ilaglar, vilcudun gerekli boltimiinii ul,uEturmak, hissizlegtirmek iqin kullanrltr.

Bu ilacr kullenmaya baglamedan 6nce bu KULLANMA TALiMATINI dikkrtlice

okuyunuz, gfinkfi sizin igin Snemli bilgilcr igermeliitedir.

c Bu htllanma talimotnt vhlayma. DaJn sonra lekru ofunaya ihtiaq dqnbilirsiniz.

c Eler ilau soralarma olurs, lutJen doHorumtm veln eczacmtza danqma.

o Bu ilaq kisisel olara* izin igin reqete edilmiEir, fuskalotu vermeyniz.

c Bu ilacm kullanam stasmda, doktora veya lnstarcye gitti$inizde dofuoruruza bu

ilru htllot&fma nyleyina.

. Bu talimalta W anlara aynen uyumtz. ilag lukkuda size ilnerilen dozun drymfu

yfiks& veya dfiSfih doz kallannayua.



. Epinefrin vazokonstriktor (damarlan biiziicti) olarak adlandrnlan bir ilag grubuna dahildir.

Bu ilaglar injeksiyon yaprlan yerdeki damarlan daraltarak daha az kan gegmesini ve ilacrn

etkisinin daha uzun siire devam etmesini saflar,

. JETOSEL trbbi uygulamalar ve ameliyatlard4 alnyr Onlemek igin kullanrlrr.

. JETOSEL'in uygulama gekli, anestezinin yerine ve cinsine g6re degiqmektedir. Buna

doktorunuz karar verecektir.

. JETOSEL, berrak, renksiz g6zelti igeren 2 ml'lik 20 ve 100 ampul igeren kanon kutu

ambalajlarda kullanrma sunulmaktadrr.

2. JETOSEL'i kullanmeden 6nce dikkrt edilmesi gerekenler

JETOSEL'i eqelrdeki durumlerda KULLANMAYINIZ
. Lidokaine, epinefrine ve JETOSEL'in igerilinde bulunan diler maddelere kargr agrrr

duyarhhlrnrz varsa"

. Diler lokal anesteziklere kargr agrn duyarhhlrnrz varsa,

. El ve ayak parmaklan, burun, kulak ve penis anestezisinde,

. Kalp buyumesi ve kalp yetmezlilinde,

. Siklopropan veya halojenize hidrokarbon gibi anestezide kullanrlan ilaglar ile birlikte,

. Dolum srrasrnd4

. Organik beyin hasannd4

JETOSEL size uygulanmamahdrr.

JETOSEL'i egrgdeki durum].rde DiKKATLi KULLANINIZ
. Yava$ kalp atrmr gibi kalp problemleriniz ya da ytiksek tansiyonunuz (yi.iksek kan

basrncr) varsa

. Kalp atrmrnr di.izenleyici (antiaritmik) ilag kullanryorsamz,

. Vucut srvr seviyelerinde azalma (hipovolemi) probleminiz varsa,

. Karaciler ya da bdbrek probleminiz vars4

. Nefes ahp verirken zorlamyorsamz,

. Epilepsi (sara) hastasr iseniz,

. $eker hastasr iseniz,

. Tiroid hastahlrnrz varsa,

. Dar agrt glokom ( goz tansiyonu) hastahfrnrz varsa,



. Prostat buyumesi ya da idrar yapmada gugluk gibi zorukluklar mevcutsa,

. Felg gegirdiyseniz,

. inj eksiy on bolgesind einflamasyon (iltihap) ya da enfeksiyon olu$tuysa,

. Seyrek olarak gdriilen porfiri hastah$nrz (Kann agnsr ve kas kramplanna neden olan

bir gegit kahtsal kan pigmenti hastah$r) varsa ya da ailenizde porfiri hastahlr olan biri

varsa

JETOSEL size uygulanmadan once doktorunuz ile konugunuz.

Yaghlar, genel durumu bozuk kiqiler (zayrf, grigsiia) ve alrr hastalarda dikkatle

kullanrlmahdrr, gerekirse doz azaltrlabilir.

Viicut srcakhlrnrzrn artmasr, JETOSEL'in emilimini artrarak yagamr tehdit eden yan etkilere

neden olmasrna yol agabilecefinden, boyle durumlarda dikkatle kullanrlmaldrr.

Alrr qok durumlannda dikkatli kullanrlmaldrr.

JETOSEL, uzun QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozuklulu ve ani olumlere yol aqabilen bir

durum) / Torsades de Pointes'e (yagamr tehdit eden diizensiz kalp ritmi) neden olabilir. Bu

nedenle tamsr konmuq veya qiipheli konjenital uzamrE QT sendromu veya Torsades de

Pointes hastasr iseniz JETOSEL'i kullanmamahsrnrz.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin igin gegerliyse li.itfen

dokorunuza danrgrnrz.

JETOSEL'in yiyecek ve igecek ile kullenrlmest

Yiyecek ve igeceklerle etkilegimi yoknl.

Hemilclik

ilact kullanmadan once dohorumtza veya eczacmua danqmtz.

Hamilelikte dikkatle kullamlmasr gerekir. Hamile iseniz ya da hamile kalmayr planhyorsamz

JETOSEL size uygulanmadan 6nce doktorunuza sdyleyiniz.

Tedoviniz strasmda hanile oldu$unuzu fark ederseniz hemen dohorumtm veya ecmcmua

danqmrz.



Emzirmc

ilaa kullanmdan once dohorumtm veya eczacnaa danqtnu.

JETOSEL'in etken maddelerinden lidokain HCI az miktarda da olsa anne si.iti.i ile at mak4

epinefrinin ise anne stitii ile atrhp atrlmadrgr bilinmemektedir.

Bebepinizi emziriyorsamz, JETOSEL size uygulanmadan 6nce dokorunuza sdyleyiniz.

Arag ve mekine kullenrmr

JETOSEL sizin uykulu hissetmenize ve reaksiyon hrznrzrn yavaglamaslna neden olabilir.

JETOSEL aldr$rnrzd4 bir sonraki gune kadar, araba, tagrt ve araq kullanmayrnrz.

JETOSEL'in igerilinde bulunen bazr yardrmcr meddeler hakhnde iinemli bilgiler

Bu trbbi iirun, sodyum metabisulfit iqerdifinden nadir olarak giddetli agrn duyarhhk

reaksiyonlan ve bronkospazma (hava yollannrn daralmasr) neden olabilir. Bu trbbi iirtin her

dozunda, I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (l mg sodyum metabisiilfit 4.5 mg sodyum

kloriir) igerir. Yani esasrnda 'sodyum iqermez' olarak kabul edilebilir.

Diler ileglerle birlikte kullenrmr

Agafrdaki ilaglardan birini kullanryorsamz liitfen doktorunuza soyleyiniz;

. Diler lokal anestezik ilaglar

. Epinefrin igeren diler ilaglar

. Dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanrlrr)

. Halotan (genel anestezi olugturan ilag)

. Amiodaron gibi, dtizensiz kalp atrmr (aritmi) tedavisinde kullamlan ilaqlar

. Propranolol gibi, kalp atrmrnr yavaglatan tansiyon dii$iiriicii ilaglar

. Domperidon gibi, mide bulantrsrm onleyici butirofenon tiirevi ilaglar

. Haloperidol gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanrlan butirofenon

tiirevi ilaqlar

. Klorpromazin gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanrlan fenotiazin

ti.irevi ilaglar

. MAOI (mono amino oksidaz inhibitorleri rir. izokarboksazid, linezolid, fenelzin,

tansilipromin) ve trisiklik antidepresanalar gibi depresyon tedavisinde kullamlan

ilaglar



Do$um sancrsrm artrmak igin kullanrlan ilaglar

Simetidin (mide asidi iiretimini baskrlayan ilag)

E{er regeteli ya da reqetesiz herlungt bir ilaa Sr anda kullanryorsaruz veya son

mmanlarda kullan&na ise liitfen dohorumtm veya eczactnt%, bunlar lukktnda bilgt

veriniz.

3. JETOSEL nesrl kullanrhr?

Uygun kullenrm ve doz / uygulama srkhlr iqin talimatlar:

Doktorunuzun size uygulayacalr ihtiyacrnrz olan doz, a$rtmzrn tipine gore belirlenecektir.

Ayrrca, uygulanacak doz viicut a$rhgrnrza, yaqlnrz4 fiziksel durumunuza gdre ve ilactn

enjekte edileceli yere g<)re de defiqir. Gereken etkiyi sallayabilecek en ktigtik doz

uygulamr. JETOSEL genellikle operasyonun yaprlacalr bdlgenin yakrntna uygulamr. ASr

uyarrlarrnn beyine iletilmesini sa$layan sinirleri bloke eder. Bdylece alnyr hissetmenize

engel olur. Etkisi enjeksiyonu takiben birkaq dakika iginde baglar ve trbbi iglemler sona

erdikten sonra yavag yavag kaybolur.

Uygulema yolu ve metodu:

. JETOSEL size doktorunuz tarafindan injeksiyon yoluyla uygulanacaktrr.

. JETOSEL genellikle operasyonun yaprlaca[r bolgenin yaktnrna uygulamr.

Detiqik yeg Gruplen:

Qocuklarda kullenrmr:

Qocuklarda; fiziksel durun\ viicut agrrh$ ve yap gdre dozlar azaltrlmahdrr. 6-12 ya;

arahgr igin yetifkin dozunun yansr kullanrlmahdrr.

Yaghlerda kullenrmr:

Yaqhlarda lokal anestezik ihtiyacr azalmrgtrr. Bu sebepten uygulanacak doza dikkat

edilmelidir.



6zel kulhnrm durumlen:

B6brek / Kereciler yetmezliii:

B6brek rahatsrzhlr olan hastalarda dozlar azaltrlmahdrr. Karaciler yetmezlilinde dikkatli

kullamlmahdrr.

Di[er:

Gigsiiz hastalar ve kalp rahatsrzhlr olan hastalarda dodar ,"altrlmahdrr.

Efier JETOSEL'in etkisinin qok gtiElti veya zayf oldufiwn dair bir izleniminiz var ise

doktorumrz veya ecmctnu ile komtsamrz

Kullanmenrz gerekenden dahe fezle JETOSEL kullendrysenrz:

JETOSEL'den kullanmom gerekenden daha Jazlasmr kullanm4sana hemen bir dohor veya

ecmu ile komrytmtz.

ihtiyacrnrz olandan daha fazla JETOSEL uygulamrsa ozel tedavi gerehiren ciddi yan etkiler

meydana gelebilir. Doktorunuz, bu durumlar hakkrnda sizi bilgilendirecektir. Gerekenden

fazla JETOSEL kullamldrlrnda genellikle meydana gelen ilk belirtiler aqafirdakilerdir;

. Baq donmesi, sersemlik

. Dudaklar ve a[rz gevresinde hissizleqme

. Dilde uyuqukluk

. Duyma problemleri

. Gorme p roblemleri

Ciddi yan etki riskini a,altmak igin, bu belirtiler gortilur goriilmez doktorunuz JETOSEL

uygulamaslnl kesecekir. Bu nedenle, bu belirtiler sizde goriilmeye bagladrlr aq ya da size

gerekenden fazla JETOSEL uygulandrgrnr dti$tindtiliiniizde, vakit kaybetmeden dolcorunuz

soyleyiniz.

Fazla JETOSEL uygulanmasrna balh olarak gorulebilecek diler yan etkiler, konu$ma

problemleri, mantrksrz davramglar, kaslannrzda seyrime, ndbet, kalp ve kan damarlannlz

iiaerinde etkiler, biling kaybr, koma ve nefes ahp vermenin krsa soreli olarak durmasr (apne)

Eeklinde olabilir.

JETOSEL'i kullenmayr unutunrnrz

Urutulan dozlart dengelemek igin gtJt doz almaymu.



JETOSEL ilc tcdevi sonlendrnldrgndeki olugebilccck etkilcr

Bulunmamaktadrr.

4. Olesr yen ctkiler nelerdir?
Tum ilaglar gibi, JETOSEL'in igeriSinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Agaldrkilcrden biri olurse, JETOSEL'i kullenmeyr durdurunuz ve DERHAL

doktonrnuzr bildiriniz veye size cn yrkrn hestehencnin rcil b6lfimfinc btgvunrnuz:

. YiA dudaklar, dil ve boiazda giqlik (yutkunma gtigltitne neden olabilir)

. El, ayak ve ayak bile[inizde aniden meydana gelen ciddi qiqme

. Zor nefes alma

. Ciltte ktigtik kabarcrklarla birlikte gorulebilen ciddi kagrntr

Bunlar gok ciddi yan etkilerdir. Eler bu yan etki sizde mevcut ise, sizin JETOSEL'e kargr

ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmanrza gerek

olabilir.

Giirii Icbilccek dilcr yrn ctkiler:

Uygulanan bolgede giglik olugumuna neden olabilir. $iglik zamanla kaybolacaktrr.

Yeygrn (10 hrsteda I kigidcn dehe ezrnde g6rfilcbilen) yen etkiler

. Diigiik kan basrncr @u bag donmesi ve sersemlik hissine neden olabilir)

. Yiiksek kan basrncr

. Bulantr ve kusma

. Kanncalanma ve ilne batma hissi

. Bag donmesi, bag a[nsr

. YavaS kalp atrmr veya kalp qarplntrsl

. Srkrntr, korku ve huzursuzluk



. T itreme

. Solunumla ilgili problemler

. T erleme

. Solgun gortintm

Yeygm olmeyen (100 hastade I ki$iden dehe ezrnda giiriilcbilen) yen etkiler

. Kulak grnlamasr ya da sese hassasiyet

. Konuqma gtigltifiU

. Dil ya da alrz qewesinde uyuqukluk

. Nobet

. Uykulu hissetme

. Bulanlk gOrme

. Ani kalp durmasr, kalp ritim bozuklukarr

Seyrek (1000 hrstrdr I kigiden dahe azrnde giirfilebilen) yen etkiler

. Diizensiz kalp aumr (aritmiler),

. Duyularda deligiklik ya da kas gtiqstizlOliine neden olabilen sinir hasarr (nOropati). Bu

durum gewesel sinir hasanm da kapsar.

. Araknoidit olarak adlandrrlan hastahk (omurilik etrafint saran zann iltihaplanmasr).

. Bel ya da bacaklarda acryan ya da yanan tarzda a$n ve bacaklarda kanncalanma,

uyugma ve giigstizliik

. Qift gorme

. Soluk almada yavaqlama ya da durm4 kalp atrmrnrn durmasr

Bilinmiyor (eldcki verilerden harcketle srkhlr trhmin cdilemiyor)

. Methemoglobinemi (Kanda oksij en tagrnmasrnrn bozuldu[u bir gegit kan hastahfr)

. Beyin kanamasr

. Kalpte yagamr tehdit eden atrm bozuklulu (Ventriktiler fibrilasyon), kalbi besleyen

damarlann daralmasr / trkanmasr ile ortaya grkan gOlils a$nsr (anjina) gibi kalp

hastahklan



. Otonomik hiperrefleksi (parasempatik ve sempatik sinir sistemini kapsayan hasahk)

gibi sinir sistemi bozukluklan

. Akcilerlerde 6dem

Diler lokal anesteziklerde gdrtiLlen bir yan etki olan, kahcr sinir hasan JETOSEL

kullammrnda da meydana gelebilir.

E[er yukanda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazr

yan etkiler ciddi olabilir.

E{er bu kullanma talimattda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile larSrlasrsana
doktorumtzu veya ecmcmtzt bi lgi lendiriniz.

5. JETOSEL'in Seklenmesr
JETOSEL'i quuklarm gi;remeyece!1, eriymeyecefii yerlerde ve ambalajmda nklayna.
l5-30'C arasrndaki oda srcakh!-rnd4 donmaktan ve aqrn srcaklan koruyarak saklanmahdrr.

Soltisyon partiktil igeriyorsa kullamlmamahdr.

Son kullenma tarihiyle uyumlu olerek kullanlnz

Etiketin veya ambalajm iizerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra JETOSEL'i

kullanmayma.

E[er tiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz JETOSEL'i kullanmayrruz.

Ruhsar Sahibi: OSEL ILAQ SAN. ve TiC A.$

Akbaba Koyii, Fener Cad. No: 52

34820 Beykoz / istanbul

Tel: 0(216) 320 45 50 @bx)

Fax: 0(216) 32O 41 45

0raim Yeri: OSEL ILAq SAN. ve TiC. A.$.

Akbaba Koyri, Fener Cad. No: 52

34820 Beykoz / isanbul

Tel. 0(216) 320 4s 50 @bx)
Fax: 0(216) 320 41 45

Bu kullanma talimafi tarihinden itibaren geqerlidir.


