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1.

NEVOFAM 40 mg tablet 

2.

Etkin madde: 
Famotidin 40 mg 

  
Laktoz (  158 mg 

eler 6  

3.
Tablet

.

4.

 

  dozlarda

Patolojik hipersekresyon hallerinin tedavisi (Zollinger-Ellison Sendromu, multipl endokrin
adenomalar).

 

Pozoloji/u  
-

ce bir defada
r. Tedaviye 4- devam edilmelidir. 

  u 4
haftada  tedaviden sonra amamen iyil duru

k olarak 20 mg  
 

- i tedavisi: kinler nde bir
nce 40 mg r. Endoskopi ile me rece tedaviye 4-8

eyle devam edilmelidir.

- m dozu;
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G RH nin semptoml  steren ilerde nde 2 defa 20 zere 6-12 
hafta u hastada 2. haftadan sonra i me  . Bu 
semptomlara lserasyon da lik ediyor ise tavsiye edilen kull m 
dozu; 6-12 hafta n r. 

d . 

- Patolojik hipersekresyon hallerinde (Zollinger-Ellison ve multipl endokrin adenomalar):
Doz ncesinde antisekretuar tedavi almam hastalar in
nerilen  dozu 6 saatte bir 20 mg r. ka bir H2 antagonisti kullanmakta olan

hastalarda  ksek dozlarla 
gerekebilir. H2 antagonist

olarak belirlenir.

 
Sadece  

 
lidir. 

 

 : 
Orta

 la 48 saate 
lir. 

Kreatinin klerensinin 30 mL/dakikadan az oldu nda bozulma olan 
hastalar i in, g nl k NEVOFAM dozu %50 azalt lmal d r. 

 ile 
uzakla M, diyaliz sonunda veya daha sonra verilmelidir. 

K  

oktur. 

Ped  
ve  

 

asyon: 

de   gerekmez. 

4.3. Kontrendikasyonlar 
NEVOFAM, maddelerden herhangi birine bilinen olanlarda 

 er H2  
antagonistlerine bilinen  
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ri 

Gastrik neoplazm 
astrik malignensi ihtimali 

 gastrik malignensi 
OFAM 

 

rointestina

 

 hastalar ve istemsiz 
NEVOFAM 

 

evam etmesi 

 

a benign ga i olan hastalarda H. pylori durumu belirlenmelidir.  
H. pylori  

2 e, 2 
haftadan sonra to evcuttur. 

 

nin 10 ml/dak. mlarda 
 

  

ktedir. 

Uz
 

Bu 158 mg laktoz , Lapp laktaz 
veya glukoz-galaktoz malabsorpsi

 

 i  
 

S le metaboliz larla famotidin  
girmemektedir. 

belirteci olan indosiyan   
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famotidin ile farmakolojik bir 
an aktivitesinde  

 

A tidin ile y
 

ta  
e etkileyebilir. 

Ketok
 

Hastalar, bu t bbi r n  itrakonazol ile birlikte kullanmada mal d r. 
Famotidinin, antifungal ajan itrakonazol ile e  zamanl  kullan m , it
plazma konsantrasyonlar nda anlaml  azalmaya neden olur ve bu durum antifungal etkililikte 

 

Famotidin, H2-antagonist etkisine ba l  olarak a a daki bile iklerin emilimini de azaltabilir: 
- Rilpivirin,  
- Siyanokobalamin,  
- Tirozin kinaz inhibit rlerinin o u (vandetanib, imatinib d nda).  

Famotidin, ulipristalin emilimini azaltabilir. 

Antasitler, famotidinin emilimini azaltabilirler ve daha plazma famotidin 
konsantrasyonlar en olabilirler. Famotidin antasitlerden 1-  

Probenesid, famotidinin eliminasyonunu geciktirebilir. Probenesid ile famotidinin 
 

nin emilimini geciktirebilir. Bu nedenle, 
 

Hemodiyaliz hastalar nda, fosfat ba lay c  kalsiyum karbonat n famotidin ile birlikte 
kullan lmas , kalsiyum karbonat etkinli inde azalmaya neden olabilir. 

 

 

 

 olarak doz ayarlam
gerekmez. 

4.6. Gebelik ve laktasyon 

Genel tavsiye: 
Gebelik kategorisi: B 
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Famotidinin um kon t   

ocuk do urma potansiyeli bulunan kad nlarda, tedavi s resince t bben etkili do um kontrol 
y ntemlerinin kullan lmas  uygun olacakt r. 

 
 ekilde gerek

 

Laktasyon d  
Famotidin  

Fertilite 
 200 

d me 
bir belirtiye  

 
r r. Bu 

gibi b erektiren 
 

 
Famotidin genel olarak iyi tolere edilmektedir. 

Advers ,   
   

.  bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle  
tahmin edilemiyor). 

 
 

 
a azm) 

Metabo  
, anoreksi 

klar 
, 

insomnia, libido azalmas , ruhsal bozukluk 

Sinir sistemi hastal  
n: , sersemlik hissi 

 
Seyrek: Somnolans* 
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Generalize tonik-
parestezi,  

r 
2 nin i.v. uygulanmasi sonucu AV blok, QT intervalinde 

 

 
i hissi 

Gastro  
 

i
 

Hepatobiliyer  
er enzimlerinde anormallikler (transaminazlar, gamma GT, alkalin fosfataz, 

 

  
,  

de -Johnson Sendromu/kimi zaman 
fatal toksik epidermal nekroliz) 

Kas-  
l  

 
Seyrek: Jinekomasti* 

: Erektil disfonksiyon 

Genel bozukluklar ve uygulam  
Asteni, yorgunluk 

 
 

* Plaseboya g re anlaml  olarak y ksek de il

li advers  
Ruh

 herhangi 
 gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: 

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).  

4.9. Doz  
Doz iyonlar, normal klinik deneyimde rastlanan advers 

 

Patolojik hipersekresyon hallerinde hastalara a varan 
dozlar   
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uza (kusturma, lavaj) 

. 

5.1. Farma  
2  

ATC kodu: A02BA03 

Famotidin, histamin H2 resep
farmakolojik aktivitesi mide sekresyonunun inhibisyonudur. Hem asit konsantrasyonunu, hem de 
mide sekresyon hacmini suprese ederken, pepsin sekresyonunda da mide sekresyon hacmindeki 
azalmayl ortaya . 
Famotidinin etkisi tavsiye edilen dozlar kullan eten 

onu ve idrardaki sekresyonu doz 
 kend

maksimum etki doza ba   

Klinik  
syonunu azal  

k o
eder, ortalama nokturnal mide sekresyonu 

nu 
 

10 saat s
antisekretuar etki 6-8 saat 

,0 ve 6,  an sonra 
  dozlar 3 ve 8 saat sonra mide  yakla  

 

llikler 

Emilim: 
 

Famotidin sindirim sisteminden tam olarak absorbe edilmez. 
ortalama %40- an etkilenmez. Famotidin 

az  

 
Oral dozlardan sonra 1-3 saat maksimum plazma seviyeleri elde edilir. Multipl dozlardan 
sonraki plazma seviyeleri tek dozdan sonraki gibidir. Plazma proteinlerine %15 -

 

Biyotransformasyon: 
-

metabolize olur.  
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Eliminasyon: 
Eliminasy ,5-3, - erle, %30-35 metabolik yolla olur. 
Renal klerensi 250-450 ml/dak. -
Kreatinin klerensi ile famotidinin elimin   

 
Famotidini ineerdir.  

llikler 
Y

ez. 

Klerensin adar 
uzayabi  

5.3. Klin  
rtilite 

, insanl  

6  

6. esi 
 

Laktoz (   
Magnezyum stearat 

 
Mevcut .  

 
24 ay. 

6.4.  
25 ki od nda  

6.5  
30 PVC/PE/PVDC/Alu folyo blister ambalajda, karton kutuda. 

6.6. B   
nler ya da ont

 

7. R

8. RUHSAT NUMARASI
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9.

Ruhsat yenileme tarihi: 

10.


