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AREX 50 mg film ablet 
 

Etkin madde: Her bir film tablet etkin madde olarak 50 
73,8 mg deksketoprofen trometamol içerir.

 mikrokristalin selüloz, s
gliserol distearat, hidroksipropilmetil selüloz, titanyum dioksit (E171), propilen glikol,
makrogol 6000.

 
 

 
 
 
 

 

 

1. AREX nedir 
2. AREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. AREX 

5. AREX

 

1. AREX nedir 

AREX
 kesicidir.  

Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahats zl ) 
ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertle me ile seyreden, a r l  ilerleyici 
romatizma) belirti ve bulgular n n tedavisi ile akut gut artriti (gut hastal na ba l  a r l  
eklem iltihab ), akut kas iskelet sistemi a r lar  (örn, bel a r s ), postoperatif a r  (ameliyat 
sonras  a r ) ve dismenore (a r l  adet dönemleri) tedavisinde endikedir. 

AREX 50 mg deksketoprofen (deksketoprofen trometamol olarak) içerir ve 20 
tabletlik ambalajlar halinde mevcuttur. 

Bu i lamadan önce bu  dikkatlice 
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

Bu k ra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
E er ilave so

sizin için reçete ed na vermeyiniz.
izde doktorunuza bu i

ku öyleyiniz.
Bu  aynen uyunu dozun  yüksek

 kulla .
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2.  AREX dikkat edilmesi gerekenler 
 
AREX  KULLANMAYINIZ 

; 
 Deksketoprofen trometamole veya AREX maddelerden herhangi 

b  
 Aspirine  
 A aspirin 

tan 

döküntüsü), dild
zing) meydana geldiyse;  

 Ketoprofen (steroid olmayan anti-inflamatuvar bir ilaç) veya fibrat (kandak

reaksiyo
eki belirtiler); 

 Peptik ülser (mide- , 
 ya daha önceden mide ya 

-  
 S  
 A açla

mesi 
geçirdiyseniz;  

 S  
 C veya ci  

 
 K zuk  
 

derecede dehidrasyonunuz varsa (vücudun çok mikta  
 Hami ; 
 Koroner arter cerrahisi (Koroner arter by-pas

 
 
 

AREX NINIZ 
 

 A  
 S il, böbrek, kara  veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon 

etiniz 
olduysa;  

 Diüretik  
idr kma, ishal ve

 
 K  unuzu 

n.; yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya 
AREX 

f
 doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk 

Önerilen dozu veya tedav  
 Y r. Bunlardan herhangi biri 

meydana gelirse derhal do  
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 Ü AREX üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu 

 
 H eyseniz;  
 K  
 Sistemik lupus eritomatozu eya 

 
 Geçm  
 B  varsa veya daha önce geçirdiyseniz;  
  
 NSA ler kanama, mide-  veya delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi 

mide-b  etkilerine yol açarlar. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, 

ciddi mide-  
 Peptik ülser veya kanama riskini 

ant an 
irin gibi antikoagülan ilaçlar. Bu durumlarda, 

AREX almadan önc mide koruyucu bir  ilaç 
Örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).  

 Aspi le  
undan, aspirin veya 

kronik aspirin 
ler unum 

 
 

r dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen 
 

 
AREX   
Tabletleri yeterli miktarda su ile al Tabletleri yiyecek 

etki 
varsa, e , 

 
 
Hamilelik 

  
 

AREX 
olmad kça AREX
iy  
AREX  
 

unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza 
 

 
Emzirme 

nmadan önce doktoru . 
 
Emziriyor AREX  
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AREX k
makin  fark ederseniz, 
belirtiler geçene kadar a  
 
AREX   
Uyar  gerektiren yard mc  madde içermemektedir. 
 

er ilaçlar ile birl  
AREX laçlardan herhangi biri
hekiminizi v i

 
 
Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:  
 Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) r ilaçlar  
 s d arin veya d  
  
 

ve kanser tedavis ksat  
 Epilep r ve fenitoin  
 Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap 

sülfametoksazol  
 
Önlem gerektiren kombinasyonlar:  
 Yüksek tansiyon ve kalp problemle bitörleri, diüretikler, beta 

blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri  
 Süregelen venöz ülserlerin  

okspentifilin  
  
  (gentamisin, 

amikasin vb.) 
 klorpropamid ve glibenklamid  

 
Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:  
 iyotikleri (örn.; siprofloksasin, 

levofloksasin)  
  

takrolimus  
 

 ilaçlar  
  
 S igoksin  
 n mifepriston  
  
 Trombositlerin a

azaltm -trombosit ajanlar  
 

 
 
 



 

5/8 

3.  AREX  
Uygun kullan çin talimatlar: 
AREX

 
 

AREX ktorunuz size 
günde kaç tabl leyecektir.  
 
A r n n cinsine ve iddetine göre önerilen doz genellikle 75 mg d r (8 saatte bir 25 mg). 
Günlük toplam doz 75 mg  geçmemelidir. 
 
Uygulama yolu ve metodu: 
Tabletleri yeteri kadar su ile al  
 

tableti, emilimi daha kolay 
kika önce) al Bkz. bölüm AREX

 
 

 
Çocuk ve ergenlerde  
Çocuk ve ergenlerde AREX  

 
 

1 tableti (50 mg) geçmeyen dozda b  
 
AREX l önerilen doza 

 
 

 
 

Böbrek/k  
ük toplam 1 tableti (50 mg) 

geçmeye  
 

AREX arsa doktorunuz 
 

 
AREX  

AREX a n 
 

 
AREX  

 
 

engelemek için ç  
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4.
Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese de AREX yan etkilere sebep olabil AREX  

 
or

 

A a dakilerden biri olursa, AREX lanmay  durdurunuz ve DERHAL doktorunuza 
bildiriniz veya size en yak n hastanenin acil bölümüne ba vurunuz.  

Kurde en (döküntü), ka nt , soluk al p verme ve yutkunmada güçl e yol açan yüz,
dudaklar, dil ve bo azda kabar kl k gibi anafilaktik reaksiyon (vücudun alerji olu turan 
maddelere kar  verdi i çok iddetli yan t, ani a r  duyarl l k)  

Bunlar n hepsi çok ciddi yan etkilerdir.  
E er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AREX e kar  ciddi alerjiniz var demektir. Acil 
tibbi müdahaleye veya hastaneye yat r lman za gerek olabilir. 

Yan etkiler görülme s kl klar na göre a a daki ekilde s ralanm t r.  
Çok yayg n: 10 hastan  
Yayg n: 10 hastan n birinden az, fakat 100 hastan n birinden fazla görülebilir.  
Yayg n olmayan: 100 hastan n birinden az, fakat 1.000 hastan n birinden fazla görülebilir. 
Seyrek: 1.000 hastan n birinden az fakat 10.000 hastan n birinden fazla görülebilir.  
Çok seyrek: 10.000 hastan n birinden az görülebilir.  
Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilememektedir. 

Y r 

Sindirim )

Y yan etkiler 

Sersemlik
Uyuklama
Uyku düzensizlikleri
Sinirlilik

Deri döküntüsü
Yorgunluk

 ve titreme hissi
eyifsizlik hissi
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Seyrek yan etkiler 
Peptik ülser
Kan kusma veya siyah d

Su tutulumu ve vücudun gövdeden k (örn.; ayak bileklerinin

Duyularda anormallik
 (larenjial ödem)

 (akut renal bozukluk)

üntü
Akne

 

Adet düzensizlikleri

Anormal kar kan testleri)

Çok seyrek yan etkiler 

Pankreasta iltihaplanma
K er hepatit)

ma (tinnitus)
Deride hassasiyet

Böbrek sorun
Kanda akyuvar hücresi 
(trombositopeni)

Daha önce antiinflamatuvar ila sizde bir yan etki meydana 
fark 

ederseniz  

Cilt döküntüsü veya 
herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez AREX  

Steroid olmayan a e 
ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan eters  

AREX miyokard enfarktü
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i bozuklukl tozus veya 

abilir. 

çmeyen herhangi bir yan etki ile rs
doktorunuzu veya eczac  

Yan etkilerin  
etki meydana gelmesi 

durumun  yan 
etkileri www.titck.gov.tr sitesi
0 800 314 Merkezi 

Meydana gelen yan etkileri bildirerek ku
güven  

5. AREX

AREX  ç  z. 

25°C alt ve 

So  

ilen son kullanma tarihinden sonra AREX i  

AREX i  
Son kullanma  

plama sistemine veriniz.  

Ruhsat Sahibi:        
 

 
 

Üretim Yeri:
Gensenta i ve Ticaret  
Sanayi Cad. No:13 
Yenibosna  

 / /   


