
KULLANMA TALiMATI

TELMiDAY PLUS 80/12,5 mg tabtet

A[rz yolu ilc ahnrr.

o Etkht madde:

Her bir tablet, 80 mg telmisarturve 72,5 mg hidroklorotiyazid igerir.

o Yardrmct maddeler:

Krospovidon, amonyak, kollidon, trometamol, mannitol (E421), kolloidal silikon dioksit,

prejelatinize niqasta, krrmrzr demir oksit (El72) ve magnezyum stearat igerir.

Bu Kullanma Talimatrnda:

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan iince bu KI'LLANMA TALiMATINT dikkatlice
okuyunuz, gtinkii sizin igin tinemli bilgiler igermektedir.

' Bu kullanma talimatmt saldaytntz. Daha sonra tel<rar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. E$er ilave sorulanruz olursa, l tfen doktorunuza veya eczacnza danrytntz.

. Bu ilag kisisel olarak sizin igin reqete edilmistir, bagkalanna vermeyiniz.

'Bu ilacm kullantmt sraunda, doktora veya hastaneye gitti{inizde doktorunuza bu ilact

kul I an&dtrun s 6yl eyiniz.

'Bu talimatta yanlanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size \nerilen dozun dtsmda yiiksek

velta diiSiik doz kullanmaymtz.

1. TELMiDAY PLUS nedb ve ne igin kullan u?

2. TELMIDAY PLIJS,I kullanmarlan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

3. TELMIDAY PLUS nas Kullan r?
4. Olast yan etkiler nelerdir?

5. TELMIDAY PLUS\n saKlanmasl

BaEhklarr yer almaktadrr.



1. TELMiDAY PLUS nedir ve ne igin kuilanrhr?

TELMIDAY PLUS, 80 mg telmisartan ve 12,5 mg hidroklorotiyazid igeren pembe renkli,
oblong tabletler geklindedir.

TELMIDAY PLUS tabletler, 28, 84 ve 98 tablet igeren Aliiminyum/Aliiminyum blister
ambalajlarda piyasaya sunulmaktadrr.

TELMIDAY PLUS, telmisartan ve hidroklorotiyazid adr verilen iki etkin madde igerir. Her
iki madde de yi.iksek kan basrncrru kontrol etmeye yardrmcr olur.

r Telmisartan, anjiyotensin-Il reseptdr antagonistleri adt verilen bir ilag grubuna aittir.
Anjiyotensin II viicudunuz tarafindan iiretilen bir maddedir, kan damarlarrnrzr daraltarak

kan basmctmztn likselmesine neden olur. Telmisartan, anjiyotensin ll'nin bu etkisini
engelleyerek kan damarlannrzr gevgetir ve bdylelikle kan basrncrnrzr diigiiriir.

o Hidroklorotiyazid, tiyazid' grubu ditiretikler adr verilen bir ilag srmfina dahildir.

Hidroklorotiyazid grkardrlrnrz idrar miktarrru arttrrarak kan basrncrnrzrn azalmaslnr

saElar.

Kan basmct yiikseklili tedavi edilmedili takdirde gegitli organlarda kan damarlarrrun zarar
gdrmesine neden olur, bu durum bazen kalp krizi, kalp yetmezlifi, bdbrek yetmezlifi, inme

veya kdrliile yol agabilir. Genellikle hasar oluqmadan 6nce kan basrncr yiikseklili bir belirti
vennez. Bu nedenle, kan basrncrrun normal srrurlarda olup olmadrlrntn di.izenli olarak kontrol
etrneniz gok <inemlidir.

TELMiDAY PLUS, telmisartan veya hidroklorotiyazidin tek ba$lna kullamlmast ile kan

basrncr yeterince kontrol altrna alnamayan (esansiyel hipertansiyon) hastalarda, yi.iksek

tansiyonun tedavisinde kullanrlrr.

2. TELMiDAY pLUS'r kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

TELMiDAY pLUS'r agafirdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
E!er;

- Telmisartana veya TELMiDAY PLUS'rn formiiliindeki yardrmcr maddelerden herhansi

birine kargr alerjik (agrrr duyarh) iseniz (Bkz. yardrmcr maddeler),

r Hidroklorotiyazid veya di$er siilfonamid ttirevi ilaglardan herhangi birine kargr ale4iniz
varsa,
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o 3 ayhktan daha btiytik gebeliliniz varsa (erken gebelik ddnemlerinde de TELMiDAY

PLUS kullammrndan kagrnmamz dnerilir. Bkz. "Hamilelik"),

r Kolestaz veya biliyer obstriiksiyon (saframn safra kesesinden boqalmasr ile ilgili sorunlar)

gibi a[rr karaciler problemleriniz veya diler giddetli karaciler hastahprmz varsa,

r $iddetli bdbrek hastallrnrz varsa,

o Doktorunuz, kan potasyum diizeyinizde dtgiikliik veya kalsiyum diizeyinde yiikseklik

saptamrgsa ve bu durum tedavi ile daha iyiye gitmiyorsa.

Bu durumlardan herhangi biri sizin igin gegerli ise TELMLDAY PLUS almadan dnce

do kt orunuz a b ildir iniz.

TELMIDAY PLUS'r agalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ:

E[er agalrdaki durumlardan herhangi biri sizin igin gegerli ise veya daha 6nce herhangi birini
gegirdiyseniz, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz:

o Diigiik tansiyon. Eler viicudunuzdan fazla miktarda su kaybr olmugsa veya idrar

sdktiiriicii tedavi nedeniyle vticudunuzda tuz yetersizlili ortaya grkmrgsa, az tuzl,rt

diyet uyguluyorsamz, ishal velveya kusma qikayetiniz varsa veya hemodiyalize

giriyorsamz, kan basrncrmz (tansiyon) diigebilir,

r Bdbrek hastaLlr veya bdbrek nakli,

r Bdbrek arter stenozu (tek veya her iki bdbre[in kan damarlarrnda daralma),

o KaraciEer hastalEr,

o Kalpte sorunlar,

. Diyabet,

e GuL

r Aldosteron diizeyindeki yiikselme (kanda geqitli minerallerin diizeylerindeki

. dengesizlik nedeniyle viicutta su ve tuz tutulmasr),

r Sistemik lupus eritematozus ('lupus" veya "SLE" olarak da adlandrrrlrr). Lupus,

vticudun kendi balrqrkhk sisteminin viicuda saldrrmasr ile seyreden bir hastahktrr.

. TELMiDAY PLUS ile birlikte aliskiren olarak bilinen baska bir tansivon ilacr daha

ahyorsamz.

Gebe oldu[unuzu veya gebe olma ihtimaliniz oldufunu diigiiniiyorsanlz, mutlaka doktorunuzu

bilgilendiriniz. TELMIDAY PLUS erken gebelik drineminde dnerilmez. 3 ayhktan daha



biiyiik gebeliklerde ise kullamlmamahdrr. Bu ilag eler gebelilin 3. ayrndan sonra kullamlrrsa,

bebepe ciddi qekilde zarar verebilir (Bkz. "Hamilelik").

Hidroklorotiyazidlerle yaprlan tedavi viicudunuzda elektrolit dengesinin bozulmasrna neden

olabilir. Srvr veya elektrolit dengesindeki bozulmamn en tipik belirtileri gunlardrr: afrz
kurululu, halsizlik, uyugukluk, uyku hali, huzursuzluk, kas alrrlarr veya kramplan, bulantr,

kusm4 kaslarda yorgunluk ve kalp atrm hrzrnda anormal artrg (dakikada 100 atrmdan fazla).

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

Cildinizde gtinege duyarhhgm arttrgrnl diigiiniiyorsanrz, yani cildinizde normalden daha gabuk

ortaya grkan gtineg yamlr (krzankhk, kaqrntr, giqlik, kabankhk) oluyorsa, doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Ameliyat veya anestezi gereken durumlarda doktorunuza TELMIDAY PLUS kullandrlrmzr

sdyleyiniz.

TELMIDAY PLUS gocuklarda ve l8 yagrna kadar adolesanlarda dnerilmez.

Diler tiim "anjiyotensin II reseptdr antagonisti" grubu ilaglarda oldufu gibi, telmisartanrn

tansiyonu diigiiriicii etkisi, siyah rrktan hastalarda, daha az olabilir.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen

doktorunuza darugmrz.

TDLMIDAY PLUS'rn yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

TELMiDAY PLUS ag kanna ya da yiyeceklerle birlikte alnabilir.

Hamilelik

Ilacr kullanmadan dnce doktorunuza teya eczacmrza dantsmtz.

Eper gebe oldu[unuzu veya gebe olma ihtimaliniz oldulunu diigiintiyorsamz, mutlaka

doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz, normal olarak, hamile kalmamzdan 6nce veya

hamile oldulunuzu dlrenir 6f,,renm; ilacrnrzr kesecek u" rir" Uugtu bir ilag onerecektir.

TELMIDAY PLUS erken gebelik ddneminde dnerilmez. 3 ayhktan biiyi.ik gebeliklerde ise

kesinlikle kullamlmamahdr. Qiinkii gebeli[in 3. ayrndan sonra kullamlmasr halinde bebekte

ciddi zararlar oluqturabilir.

Tedaviniz srasmda hamile oldudunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza teya eczactntza

daruSmtz.



Emzirme

Ilaa kullanmadan dnce doktorunuza leya eczactntza dantsmtz.

Emziriyorsamz veya emzirmeye baglamak i.izereyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
TELMiDAY PLUS emziren kadrnlarda dnerilmez. Eler emzirmek istiyorsamz, dzellikle

bebeginiz yeni dolan veya prematiire (erken dofum) ise, doktorunuz sizin igin bagka bir ilaq

6nerecektir.

Arag ve makine kullanlml

TELMIDAY PLUS'rn arag ve makine kullammr iizerine etkisi ile ilgili bilgi

. bulunmamaktadr. Bununla birlikte, ytiksek tansiyon nedeni ile tedavi edilen bazr kigiler
sersemleme veya yorgunluk hissedebilir. Eler kendinizi sersemlemig veya yorgun

hissediyorsamz arag veya makine kullanmayrmz.

TELMiDAY PLUS'rn igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda iinemli
bilgiler

TELMIDAY PLUS her dozunda 475,687 mg mannitol igerir. Dozu nedeniyle herhangi bir
uyan gerektirmemektedir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

Regetesiz ilaglar dahil, herhangi bir bagka ilag kullanryorsanrz veya son zamanlarda

kullandrmz ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Doklorunuz, kullandrSrmz ilaqlarrn dozunu deligtirebilir veya bagka rinlemler alabilir.

Bazr durumlarda ilaglardan birini brrakmak zorunda kalabilirsiniz. Ozellikle aqalrda listelenen

ilaglar TELMIDAY PLUS ile birlikte, aym zamanda kullamlacaksa bu dururn gegerlidir:

o Lityum igeren ilaglar (bazr depresyon tiplerinin tedavisi igin kullamlrr),

o Kanda potasyum diizeyini diiqiiren (hipokalemi) ilaglar: diler idrar sdktiiriici.i ilaglar,

bagrgak yumu$atrcr ilaglar (dr: hint ya$r), kortikosteroidler (dr: prednizolon), ACTH
(bir hormon), amfoterisin (bir mantar ilacr), karbenoksolon (alrzdaki yaralan tedavi

etmek igin kullamlrr), penisilin G sodyum (antibiyotik) ve salisilik asit ve tiirevleri,

. Potasyum diizeyini ytikseltebilen ilaglar: potasyum tutan idrar sdktiirtictiler, potas)rum

destekleri, potasyum igeren tlzlar, ACE inhibitdrleri (yiiksek tansiyon tedavisinde

kullamlrr), siklosporin (organ naklinde kullamlan bir ilag) ve heparin sodyum (kan

sulandrncr bir ilag) gibi ilaglar,



. Kalp ilaglan (6r: digoksin) veya kalp ritminizi dtzenleyen ilaglar (dr: kinidin,

hidroksikinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bepridil igeren

ilaglar),

. Mental bozukluklann tedavisi igin kullamlan ilaglar (dr: tiyoridazin, klorpromazin,

levopromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulpirid, tiyapirid,

pimozid, haloperidol, droperidol igeren ilaglar),

o Ytiksek tansiyon tedavisi igin kullanrlan di[er ilaglar (betablokerler ve diazoksid gibi),

afirr kesiciler (aspirin gibi ilaglar ve steroid olmayan apn kesiciler), kanser tedavisi

igin kullamlan ilaglar (siklofosfamid, metotreksat, amifostin gibi), gut tedavisi igin

kullamlan ilaglar (probenecid, siilfinpirazon ve allopurinol gibi), artrit tedavisi igin

kullamlan ilaglar (dr: steroidleq metoheksat, aln kesiciler), Vitamin D ve kalsiyum

destekleri, mide ve balrrsak hastalklannda kullamlan ilaglar (6r: sisaprid, biperidin,

difemanil), bazr antibiyotikler (sparfloksazin, damar yolundan verilen eritromisin

gibi), srtma tedavisinde kullarulan halofantrin, alerjiye kargr kullamlan mizolastin ve

terfenadin, bazt parazitlere kargr kullamlan pentamidin, beyne kan aktmmt arftrran ve

damardan verilen vinkamin,

. Tansiyon tedavisi igin kullanrlan aliskiren,

r $eker hastahg tedavisinde kullamlan insillin ve alrzdan ahnan ilaglar (<ir: metformin),

r Kolesterol diigiirticii regineler (kolestiramin ve kolestipol),

. Damar daraltrcr noradrenalin,

. Antiviral bir ilag olan amantadin,

. Kas spazmlanm gidermekte kullanrlan baklofen,

. Alkol, barbitiirat, narkotikler ve antidepresanlar.

TELMiDAY PLUS, diler ilaglann kan basrncml dii$iiriicii etkisini arttrrabilir.

TELMIDAY PLUS kullamrken diler ilacrmzm dozunun ayarlanmasrna gerek duluyorsamz

doktorunuza danrgrnrz.

Kan basrncrm diiqiiLren diler ilaglarla oldulu gibi, TELMIDAY PLUS'rn etkisi steroid

olmayan antienflamatuvar ilaglann (6r: aspirin veya ibuprofen) ahnmast ile azalabilir.
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E[er regeteli ya da reEetesiz herhangi bir ilau Su anda kullanryorsaruz veya son zamanlarda

kullandtntz ise ltitfen doktorunuza veya eczactnaa bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. TELMiDAY PLUS nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfr igin talimatlar:

TELMIDAY PLUS'r her zaman doktorunuzun size sdyledigi gekilde kullammz. Eler emin

defilseniz, doklorunuz veya eczacrnrz ile g6rii$iiniiz.

Uygulama yolu ve metodu:

TELMIDAY PLUS giinde 1 tablet geklinde kullarulrr. Tabletleri her giin aym saatte ahnz. Bu

ilacr ag kamrna veya yemekle birlikte alabilirsiniz. Tableti, su veya alkol igermeyen bagka bir

igecekle ahruz. Doklorunuz size aksini sdyleyinceye kadar ilacrmzr her giin di.ieenli olarak

almanrz gerekir ve bu gok dnemlidir.

Defiqik yag gruplarr:

Qocuklarda kullanrmr: TELMiDAY PLUS'rn gocuklarda ve l8 yagrn altrndaki

adolesanlarda gtivenlilipi ve etkilili$i bilinmemektedir. Bu yag grubunda kullarumr

iinerilmez.

Yaghlarda kullanrmr: Doz ayarlamasr gerekli defiildir.

6zel kullanlm durumlarr:

Biibrek yetmezlifi: Bdbrek fonksiyonlan diizenli olarak izlenmelidir.

Karacifer yctmezlifi: Eler karacileriniz normal gahgmryorsa, giinde 40 mg

telmisartan ile 12,5 mg hidroklorotiazidin kombine dozu agrlmamahdrr. Ciddi

karaciper hastahlrmz varsa TELMIDAY PLUS kullamlmamahdrr.

EEer TELMLDAY PLUS'n etkisinin gok giiqlii ya da zayf oldu{una dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacmrz ile konuSunuz.

Kullanmanz g"."k"od"o daha fazla TELfVf innV elUS kullanirysanu
Eper kaza ile gerelinden daha fazla tablet aldrysamz hemen doktorunuzu bilgilendiriniz ve

hemen en yakm hastanenin acil servisine bagwrunuz.



TELMIDAY PLUS'dan kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmrysanrz bir doktor veya
eczact ile konuSunuz.

TDLMiDAY pLUS'r kullanmayr unutursanz

Bir dozu almayr unutursamz endigelenmeyiniz. Hatrrlar hatrrlamaz ilacrmzr ahp ertesi giin
normal gekilde almaya devam ediniz. Eler ilacrmzr almayr bir giin boyrrnca unutursanlz ertesi
gi.in normal dozunuzu alarak devam ediniz.

Unutulan dozlan dengelemek igin qift doz almaytntz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi TELMIDAY PLUS'rn igerilinde bulunan maddelere duyarl olan kigilerd.e
yan etkiler olabilir.

Agaprda belirtilen yan etkilerin srklk tammlan gdyledir:

e Qok yaygrn (10 kullamcrdan I'den fazla kiqi etkilenir)

. Yaygrn (100 kullamcrdan 1-10 kigi etkilenir)

. Yaygrn olmayan (1.000 kullanrcrdan 1-10 kiqi etkilenir)

. Seyrek (10.000 kullamcrdan l-10 kigi etkilenir)

o Qok seyrek (10.000 kullamcrdan i 'den az kigi e&ilenir)

o Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle srkhk tahmin edilemivor).

Aqalrdakilerden biri olursa, TELMiDAY PLUS'I kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil btiliimiine bapvurunuz:

Sepsis**: ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandrnlan, biiti.in viicutta enflamasyon (iltihap)

$eklinde ortaya grkan giddetli bir enfeksiyon durumu), cilt ve mukozada ani qigme

(anjiyoddem).

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir ve oldukga seyrek gdriiliir. Bu durumda ilacr
kullanmayl derhal kesiniz ve derhal doktorunuza baSvurunuz. Bu etkiler tedavi edilmez ise
dli.imle sonuglanabilir.

TELMiDAY PLUS'rn olasr yan etkileri:

Yaygrn yan etkiler arasrnda $unlar bulunur:

. Ba; d6nmesi.



Yaygrn olmayan yan etkiler arasrnda gunlar bulunur:

o Kan potas]'um diizeylerinde diigme

o Endi$e (anksiyete)

. Baygrnhk

o Karmcalanma ve ilnelenme hissi (parestezi)

. Ba$ ddnmesi hissi (vertigo)

. Kalp hrzrmn artmasr (tagikardi)

o Kalpte ritim bozukluklan

r Kan basrncrmn (tansiyonun) diigmesi

r Ayaga kalkrnca kan basmcmrn ani dtiqmesi

r Nefes darhEr

o lsnal

o AErz kuruluEu

. Gaz

o Strt aEnsr

. Kaslarda spazm

o Kas aErrlan

. Ereksiyon safilayamama veya siirdiirememe

o GdEiiste aEn

o Kanda iirik asit diizeylerinde artma.

Seyrek yan etkiler arasrnda gunlar bulunur:

o AkciEerlerdeiltihaplanma(brongit)

o Lupus hastah[rmn tetiklenmesi veya kdtiileqmesi (viicudun balrqrkhk sisteminin kendi
dokulanna saldrrnasr sonucu eklemlerde a!n, deri d6kiintiileri ve ateg olmasr)

. Bogaz agnsl

o Siniislerde iltihapl anma

. Depresyon

. Uykuya dalmada giigliik

o Gdrmede bozulma

r Nefes almakta giigliik



. Karm aEflsl

. Kabrzhk

r Yemekten sonra gigkinlik (dispepsi)

. Kendini hasta hissetme

o Midede iltihaplanma (gastrit)

o KaraciEer fonksiyonlarrnda anormallik*

. Oliime de yol agabilen cilt ve mukozalarda ani gigme (<iliimle sonuglanabilen

anjioddem)

. Ciltte krzankhk (eritem)

. Ka$lnt1 veya ddkiintii gibi alerjik reaksiyonlar

r Terlemede artr$

e Kurde$en (iirtiker)

o Eklem alnlan (artralji)

o Kol ve bacaklarda alrrlar

o Kas kramplarr

. Grip benzeri belirtiler

. AEn

r Kanda iirik asit dtizeyinde yiikselme

. Sod)'um di.izeyinde di.igme

. Kreatinin

o KaraciEer enzimleri veya kreatinin fosfokinaz diizeylerinde artrg.

(*Telmisartan ile elde edilen pazarlama sonrafi deneyimlere g()re, karaci{er

fonksiyonlarmda anormallik ve karaci{erde bozukluk g1riilen hastalann go{unlu$u Japon
hastalardr. Bu yan etkilerin Japon hastalarda ortaya Etkmast daha olaxdv)

Tclmisartan:

Tek baqrna telmisartan kullanan hastalarda ek olarak qu yan etkiler bildirilmigtir:

Yaygrn olmayan yan etkiler arastnda qunlar bulunur:

o Ust solunum yolu enfeksiyonu (dr: bolaz afrrsr, siniislerde iltihaplanma, soguk
algnh!r)
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. Idrar yolu enfeksiyonlan

o Krrmrzr kan hiicrelerinin eksikligi (anemi)

. Potasyumdiizeylerindeyiikselme

. Kalp hrzrmn yavaglamasr (bradikardi)

o Akut bdbrek yetmezlifi dahil bdbrek bozukluklan

r Halsizlik.

Seytek yan etkiler arasrnda gunlar bulunur:

r Sepsis** ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandrnlan, bttiin viicutta enflamasvon
(iltihap) qeklinde ortaya grkan qiddetli bir enfeksiyon durumu)

o Platelet(trombosit) sayrsrndaazalma(trombositopeni)

r Belirli beyaz kan hi.icrelerinin sayrsrnda artma (eozinofili)

' Ciddi alerjik reaksiyonlar (iir: hipersensitivite, anaflaktik reaksiyon, ilag diikiinti.isii)

o Kan $ekerinde diigme (geker hastalannda)

r Midede rahatsrzhk hissi

o Egzema Oir deri hastahlr)

r Artroz (bir eklem hastahfr)

r Tendon adr verilen ballarda iltihaplanma

r Hemoglobin (bir kan proteini) diizeyinde azalma.

(++20.000'den fazla hasta ile y rtitt)len uzun ddnemli bir qalrymada, telmisartan ile tedavi
edilen hastalarda, telmisartan almayan hastalara gdre, daha fazla sepsis g6,r lmii$tiir. Bu
durum tesad Ji olabilir veya hen z bilinmeyen bir mekanizmaya baph olarak ortaya gtkabilir)

Hidroklorotiyazid:

, Tek bagrna hidroklorotiyazid kullanan hastalarda ek olarak gu yan e&iler bildirilmiqtir:

Bilinmeyen srkhkta ortaya gtkan yari etkiler arasrnda gunlar bulunur:

r Tiikiiriikbezlerinde iltihaplanma

o Krrmrzr ve beyaz hiicreler dahil kan hiicrelerinin sayrsmd a azalma

r Platelet sayrsrnda azalma (trombositopeni)

. Ciddi ale{ik reaksiyonlar (rim: hipersensitivite, anaflaktik reaksiyon)
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. igtah azalmasr veya kaybr

e Huzursuzluk

. Bag ddnmesi veya sersemleme

o Gdrme bulamkhlr veya sarrmsr renkte gdrme

r Kan damarlann-rn iltihabr (nekrotizan vaskiilit)

r Pankreastailtihaplanma

r Midede rahatsrzhk hissi

r Ciltte ve gdzde saranna (sanhk)

. Lupus benzeri sendrom (vticudun ba$grkhk sisteminin kendine saldrrmasr ile ortaya

grkan sistemik lupusu taklit eden bir hastahk)

o Ciltte kan damarlanmn iltihaplanmasr gibi cilt bozukluklarr

o Giine$ rgrlrna duyarhhgln artmasr veya cildin tist tabakasrmn kabarmasr ve soyulmasr

(toksik epidermal nekroliz)

o Gtiqsiizliik

. Bdbreklerde iltihaplanma veya bdbrek fonksiyonlanntn bozulmasr

. idrarda glukoz bulunmasr (glukoziiri)

. Ate$

o Elektrolit (viicuttaki srvrnn dengelenmesinde rol oynayan bazr maddeler) dengesinin

bozulmasr

o Kan kolesterol diizeyinin yi.ikselmesi

. Kan hacminin azalmasr

. Kanda gluko z veya yap diizeyinin arhnasr.

E{er bu yan eftilerden herhangi birisi ciddileSirse veya bu kullanma tdlimatmd(r bahsi

geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS astrsaruz doktorunuzu veya eczaanrzt bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmasr

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

durumunda hekiminiz, eczaclntz veya hemsireniz ile konugunuz. Aynca kargrlaqtrlrntz yan

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 hattrm arayarak Ttirkiye Farmakovijilans Merkezi
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(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldulunuz ilacrn i

giivenlilili hakkrnda daha fazla bilgi edinilmesine katkr sallamrp olacaksrnrz.

5. TELMiDAY PLUS 'rn saklanmasr

TELMIDAY PLUSI qocuklann gdremeyece{i, erigemeyeceii yerlerde ve ambalajmda

saklaymtz.

TELMIDAY PLUS t 25oC'nin altrndaki oda srcakhprnda ve kuru yerde saklayrmz.

Nemden korumak amacr ile orijinal ambalajrnda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TELMLDAY pLUS't kullanmaytntz.

E$er iiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz, TELMIDAY pLUS'r

kullanmayrnrz.

Rahsat Sahibi : Nuvomed ilag Sanayi Ticaret A.$.

Yrldrz Teknik Universitesi Davutpaqa Kamptisii

Teknoloji Geliqtirme Biilgesi D1 Blok Kat:3

Esenler / ISTANBUL

Telefon:0850201 2323

Faksr 0 212 4822478

e-mail : info@nuvomedilac.com.tr

iiretim Yeri: Neutec ilag San. Tic. A.$.

1.OSB. l.Yol No:3 Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma talimah (...) tarihinde ondylanmrytt.
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