
ARA-CELL ENJEKSİYON SOLÜSYONU 1000 mg/20 ml 
 

 
 
FORMÜLÜ 

 
ARA-cell 1000mg flakon'un her ml'sinde 50 mg/ml (toplam 1000 mg) sitarabin ile yardımcı madde 
olarak sodyum laktat solüsyonu ve enjeksiyon suyu bulunur. 
 
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

 
Sitarabin antimetabolik ajanlar grubundan bir sitostatik ilaçtır. Antineoplastik etki DNA sentezinin S 
fazında selektif inhibisyonu sonucu oluşur. Sitarabin intrasellüler olarak primidin antagonisti olarak 
arabinosilsitozin trifosfat'a (Ara-CTP) dönüşür. Ara-CTP DNA polimeraz'ı kompetitif olarak inhibe 
eder. İlave olarak sitarabinin DNA'ya katılmasıyla DNA sentezi inhibe olur. Sitarabin'in gerek S fazında 
gerek DNA sentez inhibisyonu şeklindeki sitostatik etkisi doz bağımlıdır. 
 
Sitarabin için farklı resistans mekanizmaları bilinmektedir; membran transportunun inhibisyonu, 
fosforilize edici enzimlerin eksikliği, inaktivite edici enzimlerin aktivite artışı, DNA polimerazın azalmış 
afinitesi veya dCTP havuzunun artışı. Ara-CTP'nin sürekli yüksek intrasellüler konsantrasyonu, 
sitotoksik etki için karar verdiricidir. 
 
Sitarabin'in oral uygulanmasından sonra kanda saptanabilir konsantrasyonlarını göstermek mümkün 
değildir. İntravenöz uygulama sonrası sitarabin, sitidin deaminaz tarafından hızla parçalanır ve 
karaciğer ile diğer dokularda hemen tamamen inaktif urasil metaboliti olan Ara-U oluşur. İnisiyal 
yarılanma ömrü 1.4-7.5 dakikadır. Terminal plazma yarılanma ömrü yaklaşık olarak 10-200 dakika 
olup ortalama 120 dakikadır. Sitarabin, hafif deaminaz aktivitesine bağlı olarak serebro-spinal sıvıdan 
2-11 saat arasında yavaşça elimine olur. Konvansiyonel dozların (100-200 mg sitarabin/m2) sürekli 
intravenöz enfüzyonu ile 0.04-0.6 umol/l konsantrasyonlarına ulaşır. Subkutanöz enjeksiyon 
durumunda plazma pik seviyelerine 20-60 dakika içinde ulaşılır ve bi-fazik olarak tedrici şekilde azalır. 
Kinetiği intravenöz bolus enjeksiyon ile karşılaştırılabilir şekilde olup her iki uygulamada 
biyoyararlanım benzerdir. 
 
Yüksek doz tedavisi (>1g sitarabin/m2) sitarabin resistansını yok etmek için uygulanır ve genellikle her 
12 saatta bir 1-2 saatlik infüzyonlarla 1-3 g sitarabin/m2'nin 6 gün boyunca uygulanması şeklindedir. 
Sitarabin plazma seviyesi 10-140 umol/L'ye ulaşır. Küçük bir sitarabin bölümü, kinazların yardımıyla 
intrasellüler fosforilasyona uğrar ve Ara-CTP aktif metaboliti oluşur. Sitarabin'in plazma proteinlerine 
bağlanma oranı %2-20'dir. 
 
Sitarabin kan-beyin bariyerini geçer. Sürekli enfüzyon durumunda plazma konsantrasyonunun %10-
40'ı serebrospinal sıvıda bulunur. Sitarabinin plazmadan eliminasyonu metabolizasyonu ile olur. 
Konvansiyonel ve yüksek dozları takiben yalnızca uygulanan dozun %4-10'u böbrekler yoluyla 
değişmemiş sitarabin olarak itrah edilir. Halbuki ilk 24 saat içinde %71-96'sı idrarda inaktif Ara-U 
metaboliti halinde itrah edilir. 
 
ENDİKASYONLARI 

 
ARA-cell, diğer sitostatik ajanlarla birlikte yüksek dozlarda aşağıdaki durumlarda kullanılır. 
 



• Refrakter akut non-lenfositik lösemi 
• Refrakter akut-non-lenfoblastik lösemi 
• Akut rekürren lösemi 
• Özel risk altındaki lösemi hastaları 
• Kemoterapi ve radyasyon tedavisini takiben sekonder lösemi 
• Pre-löseminin transformasyonunu takiben ortaya çıkan belirgin lösemi 
• 60 yaşın altındaki hastalarda akut non-lenfositik löseminin remisyon konsolidasyonunuda 
 
KONTRENDİKASYONLARI 

 
• Sitarabin aktif maddesine karşı bilinen bir hipersensitivite durumunda kontrendikedir. Malign 
etiyolojili lökopeni ve/veya trombositopeni de kontrendikasyon oluşturur. 
• 60 yaşın üstündeki hastalarda yüksek doz sitarabin tedavisi yalnızca risklerin çok dikkatlice 
değerlendirildiği durumlarda uygulanmalıdır. 
• Sitarabin hamilelik sırasında uygulanmamalıdır. Emzirme sırasında tedavinin başlaması gerekli 
olursa emzirme durdurulmalıdır. 
 
UYARILAR / ÖNLEMLER 

 
Akut lösemi vakalarında Sitarabın tedavisi yalnızca hastahanede deneyimli onkologların gözlemi 
altında ve dikkatli bir moniterizasyonla uygulanmalıdır. Düzenli kan sayımları yanında hepatik ve renal 
fonksiyonların moniterizasyonu da yapılmalıdır. Destekleyici tedbirler alınmalıdır. 
 
Mevcut karaciğer fonksiyon bozukluğu durumunda yukarıda bahsedilen endikasyonların sitarabın 50 
mg/ml ile yüksek dozda tedavisi yalnızca risk ve faydaların dikkatle tartışıldığı durumlarda 
uygulanmalıdır. 
 
Şiddetli gastroentestinal reaksiyonlar anti-emetik ve destekleyici önlemleri gerekli kılar. 
 
Yüksek doz tedavi durumunda, santral sinir sistemi ve akciğer fonksiyonları bu tedavi konusunda 
deneyimli hekimler tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yüksek doz tedavisi sırasında 
oftalmolojik komplikasyonları önlemek için düzenli olarak gözlerin yıkanması gereklidir. 
 
Kemik iliği depresyonu riski nedeniyle indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri sırasında steril izolasyon 
gereklidir. 
 
ARA-cell 50 mg/ml tedavisi sırasında canlı aşılar uygulanmamalıdır. 
 
Diğer tümör inhitörlerinde olduğu gibi Sitarabin tedavisi sırasında da kemik iliği depresyonuna bağlı 
olarak tehlikeli enfeksiyonlar ve kanama komplikasyon riskleri mevcuttur. Yüksek doz tedavi 
sırasında, santral sinir sistemi fonksiyonlarına ait bozukluklar, gastrointestinal bozukluklar, karaciğer 
hasarı, deri reaksiyonları ve göz komplikasyonları da ortaya çıkabilir. 
 
Hepatik ve renal yetmezlik, sitarabin tedavisinde santral sinir sistemi komplikasyonları için 
predispozan faktörlerdir. 
 
Santral sinir sistemi toksisitesine ait bir belirti veya allerji gelişimine ait bir belirti ortaya çıkarsa 
risklerin özel olarak değerlendirilmesi gerekir. 
 
Sitarabin teratojenik ve mutajenik bir maddedir. Özellikle gözlerle olmak üzere deri ve mukoz 
membran ile temastan kaçınılmalıdır. 



Hamilelik ve Emzirme 

Gebelik Kategori D 
 
Sitarabin hamilelik sırasında uygulanmamalıdır. Emzirme sırasında tedavinin başlaması gerekli olursa 
emzirme durdurulmalıdır. 
 
Kontrasepsiyon 
 
Sitarabin genotipik bozukluklara neden olabilir. Sitarabin solüsyon 50 mg/ml ile tedavi edilen 
erkeklerin tedavi sırasında veya tedaviden 6 hafta sonrasına kadar hamileliğe neden olmaması 
gerekir. Sitarabin 50 mg/ml tedavisine başlamadan önce bu tedavinin irreversibl infertiliteye neden 
olma olasılığı nedeniyle, erkek hastaların gereğinde sperm prezervasyonu için uygun bir danışmanlığa 
ihtiyacı olabilir. 
 
Hamilelik veya Emzirme Sırasında 
 
Sitarabin solüsyon 50 mg/ml içindeki aktif madde olan sitarabin genotipik bozukluklara neden olabilir 
ve teratojenik özelliklere sahiptir. Bu nedenle sitarabin solüsyon 50 mg/ml hamilelik sırasında 
kullanılmamalıdır. Hamile hastalarda hayati bir endikasyon söz konusu olursa, tedavi ile ilgili olarak 
bebek ve üzerindeki çok ciddi etkiler konusunda tıbbi destek ve tavsiye verilmelidir. Sitarabin tedavisi 
sırasında hamilelik ortaya çıkarsa genetik danışmanlık sağlanmalıdır. Tedavi esnasında emzirmeye de 
izin verilmemektedir. 
 
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER 

 
ARA-cell 50 mg/ml içerisinde bulunan etken madde sitarabin ile görülebilecek istenmeyen etkiler 
doza, uygulama metoduna ve tedavi süresine bağlıdır. 
 
Hemopoietik Sistem 
 
Sitarabin ile en önemli istenmeyen etki, kemik iliği supresyonudur. Kan sayımında değişiklik (lökopeni, 
trombositopeni, anemi) doza bağımlıdır. Konvansiyonel dozlarda en düşük lökopeni değerine 12 ile 
24. günler arasında rastlanır. Yüksek doz tedavi miyelotoksisite ile birlikte olabilir. 
 
Gastrointestinal Kanal 
 
Bulantı ve kusma şeklindeki gastrointestinal şikayetler oldukça sıktır. İlave olarak ülserasyon, 
intestinal amfizem ve infeksiyonun eşlik ettiği gastrointestinal kanalın müköz membranlarında 
şiddetli değişiklikler ortaya çıkabilir. Bu ise intestinal nekrozis ve nekrotize kolitis ile sonuçlanabilir. 
 
Bütün bunlardan başka yüksek doz tedavisi sırasında mukozitis ve mukozal ülserasyonlar da 
beklenmelidir. Sonuçta şiddetli diyare vakalarında potasyum ile protein kaybı ortaya çıkabilir. Yüksek 
doz tedavi ile ileus ve peritonitisin eşlik ettiği intestinal nekrozis de görülebilir. 
 
Deri ve Ekleri 
 
Konvansiyonel dozları takiben rastlanabilen toksik deri reaksiyonları arasında makulopapülar raş veya 
eritrodermi bulunur. Alopesi görülebilir.  
 



Sitarabinin yüksek dozlarının uygulanmasından sonra hastaların %75'inde jeneralize eritem gelişebilir 
ki bu blisterlerle veya deskuamasyon ile birlikte olabilir. Avuç içleri ve ayak tabanında yoğun ağrı hissi 
oluşabilir. 
 
Sinir Sistemi 
 
Yüksek doz tedavi esnasında serebral/serebellar bozukluklar (nistagmus, dizartri, ataksi) şeklinde 
santral sinir sistemi toksisitesine ait bulgular, baş ağrısı, düşünme prosesinin blokajı, somnolans, 
letarji, koma ve konvülzüyon görülebilir. Sitarabinin total dozu 36 g/m2'den daha az olduğunda 
santral sinir sistemi toksisitesi nadirdir. Dispozisyon faktörler arasında, ilerlemiş yaş, hepatik ve renal 
yetmezlik, önceden geçirilmiş santral sinir sistemi ile ilgili tedaviler (radyasyon tedavisi, intratekal 
olarak sitostatik ajanların uygulanması) ve alkol kullanımı bulunur. Santral sinir sistemi toksisitesi 
genellikle reversibl'dir. 
 
ARA-cell 50 mg/ml yalnızca intravenöz olarak kullanılmaktadır. İntratekal sitarabin uygulanması 
yalnızca ARA-cell 20 mg/ml ile tavsiye edilmektedir. 
 
ARA-cell 20 mg/ml'nin intratekal uygulanması ile genellikle bulantı, kusma, başağrısı ve/veya ateş 
görülebilir. Bu şikayetler, aynı zamanda lumbar ponksiyona bağlı şikayetlerdir. Semptomlar genellikle 
hafif ve reversibldir. Sitarabinin intratekal olarak 30 mg/m2'nin üzerinde uygulandığı hastalarda 
nörotoksik reaksiyonlar daha sık ortaya çıkar. Özellikle, dozlar arasındaki kısa intervaller kümülatif 
nörotoksisite ile sonuçlanabilir. 
 
İzole vakalarda nekrotizan lökoensefalopati ile parapleji ve körlük, intratekal uygulama sonrası tarif 
edilmiştir. İntratekal olarak benzil alkol veya diğer çözücü katkı maddelerinin kesinlikle 
kullanılmaması gerekir. 
 
İzole vakalarda yüksek doz sitarabin uygulanmasını takiben periferik sinir hasarı ile gecikmiş 
progressif asendan paralizis de bildirilmiştir. 
 
Lokomotor Sistem 
 
Yüksek doz sitarabin tedavisini takiben boynun arka bölümü ile bacaklarda miyalji ve/veya artralji 
gözlenmiştir. Rabdomyolizis de tarif edilmiştir. 
 
Duyu Organları 
 
Doza bağımlı konjonktivitis, ve fotofobi gibi göz komplikasyonları yüksek doz tedavisi gören hastaların 
%25'i ile %80'i arasında gözlemlenmiştir. Hemorojik konjonktivitis ve ülseratif keratitis de ciddi 
vakalarda görülebilir. Şikayetler gözlerin sık olarak yıkanması ile önlenebilir veya azaltılabilir. 
 
Karaciğer ve Pankreas 
 
Yüksek doz tedavisi sırasında hastaların %25-50'sinde kolestasis ve hiperbilüribinemi ile karaciğer 
enzimlerindeki artışın eşlik ettiği karaciğer bozukluğu gözlenmiştir. İzole raporlarda hepatik ven 
trombozuna (Budd-Chiari sendrom) ait bilgiler vardır. 
 
Akciğerler 
 
Konvansiyonel tedavi sonrası nadiren, yüksek doz sitarabin tedavisi sonrası vakaların %10-30'unda 
alveolar kapiller permeabilite artışına bağlı olarak pulmoner ödem ortaya çıkmıştır. Bu pulmoner 
komplikasyonlar genellikle reversibl'dir. 



Orta düzey (1g sitarabin /m2) dozlar alan hastalarda ve eş zamanlı olarak ilave sitostatik ajanlar 
kullanan hastalardan 52'sinden 10'unda diffüz interstisyel pnömoni görülmüştür. Yine de sitarabin 
tedavisi ile bağlantılı nedensel bir ilişki saptanamamıştır. 
 
Kardiovasküler Sistem 
 
Miyokardiyal hasar rapor edilmiştir. İlave olarak, izole vakalarda akut perikarditis ve transient aritmi 
bildirilmiştir. 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. 
 
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ 

 
In vitro fluorourasil, gentamisin, penisilin G, oksasillin, heparin (kullanıma hazır solüsyonları hariç), 
insülin ve metil prednisolon ile geçimsizliği mevcuttur. 
 
Ko-medikasyon durumunda diğer miyelotoksik tedaviler ile miyelotoksik etkileşim beklenebilir. 
 
İzole vakalarda, flucytosine'in antimikotik aktivitesi sitarabin ile inhibe edilebilir. 
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ 

 
ARA-cell 50 mg/ml, yüksek doz tedavi amacıyla kullanılır. 
 
Yüksek doz tedavide 
Yüksek doz tedavi genellikle 1-3 g sitarabin/m2 hesabı ile 1-3 saatlik intravenöz enfüzyon şeklinde 12 
saatlik intervallerle 4-6 gün kadar kullanılır. 
 
Konvansiyonel dozlarda, Sitarabin solüsyon 20mg/ml aşağıdaki durumlarda uygulanır. 
 
Akut lösemi vakalarında remisyon indüksiyonu 
Remisyon indüksiyonu için konvansiyonel dozlar 100-200mg Sitarabin/m2/gün olup genellikle sürekli 
enfüzyon veya 5-10 gün boyunca kısa enfüzyonlar şeklinde olabilir. 
 
Remisyonun Sürdürülmesi 
Remisyonun devamı için gereken dozlar 70mg-200mg Sitarabin/m2/gün olup çabuk intravenöz 
enjeksiyonlar veya 4 haftalık aralarla 5 günlük subkutan enjeksiyonlar şeklindedir. 
 
Non-hodgkin lenfoma tedavisi 
 
Yetişkinlerdeki tedavi 
Bu endikasyon için PROMACE-CYTABOM gibi uygun bir polikemoterapötik model kullanılır. Tedavi 
siklusunun 8.günü Sitarabin 300mg/m2 şeklinde uygulanır. 
 
Çocuklardaki tedavi 
Hastalığın safhasına ve histolojik tipine bağlı olarak farklı dozların kullanıldığı değişik tedavi 
protokollerinin bir parçası olarak, sitarabin çocuklardaki non-hodgkin lenfomaların tedavisinde 
kullanılır. Aşağıda belirtilen protokoller ve dozlar şu anda mevcut olan kombinasyon tedavileri 
göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Özel literatürlerde, detayları bulunabilir. 
 



“Block A” veya “Block AA” protokollerinde belirtildiği gibi tedavinin 4. ve 5. günlerinde her 12 saatte 
bir, bir saatlik 150mg sitarabin/ m2 intravenöz infüzyonu yapılır (total 4 intravenöz enfüzyon). Bu 
esnada protokole uygun olarak diğer sitotoksik ajanlar da kullanılır. (BFM protokolü, B-hücre 
lenfoması, Safha II ve III veya IV için). 
 
Diğer sitotoksik ajanlarla beraber olmak üzere (BFM protokolü, non-B-hücreli lenfoma, Safha I ve II) 
indüksiyon tedavisinin 31-34 günleri arası, 38-41, 45-48 ve 52-55. günler arası 75mg sitarabine/m2 
uygulanır. 
 
İntratekal tedavi 
İntratekal tedavi her 2-7 günler arası 5-30 mg Sitarabin/m2 ile yapılır. Normal olarak, kümülatif 
nörotoksisite tehlikesinden dolayı, intratekal tedavideki doz intervalleri 3-5 günden daha az 
olmamalıdır. Ancak, doz ve doz intervalleri klinik duruma da bağlıdır. Genellikle uygulanan doz her 4 
günde bir uygulanan 30mg Sitarabin/ m2'dir. 
 
Genellikle, polikemoterapi modellerinin bir parçası olarak (diğer tümör inhibitörleri ile birlikte) 
sitarabin 50 mg/ml'lik dozlarda uygulanır. 
 
Sitarabin solüsyon 50 mg/ml yalnızca intravenöz olarak kullanılmalıdır. 
 
Renal veya hepatik yetmezlik durumunda konvansiyonal dozlarda azaltma gerekmemektedir. 
 
Yüksek doz durumunda, santral sinir sisteminde komplikasyon riskindeki artış, dozun, yerleştirilmesi 
esnasında, dikkate alınmalıdır. 
 
Sitarabin hemodialize edilebilir. Bu nedenle diyaliz hastalarına diyaliz esnasında veya hemen 
öncesinde doğrudan sitarabin solüsyon 50 mg/ml uygulanmamalıdır. 
 
Sitarabin intravenöz solüsyon 50 mg/ml, kullanıma hazır intravenöz solüsyon halinde bulunmaktadır. 
İnfüzyon esnasında izotonik tuz solüsyonu veya %5 glukoz da kullanılabilir. 
 
Hazırlık ve uygulama esnasında tehlikeli maddeler için alınması gereken önlemlere uyulmalıdır. 
Sitarabin 50 mg/ml solüsyon kullanılırken sitototik ajanların kullanılması sırasında dikkat edilmesi 
gereken önlemler ve aile güvenliğine dikkat edilmelidir. 
 
%0.9 izotonik tuz solüsyonu veya %5 glukoz solüsyonu ile dilüe edilmiş sitarabin solüsyonu kimyasal 
ve fiziksel olarak oda ısısında veya buzdolabında muhafaza edildiğinde 10 gün kadar stabildir. 
 
Sorumlu hekim, teşhise bağlı olarak tedavinin süresi hakkında karar vermelidir. 
 
DOZ AŞIMI 

 
Kronik aşırı doz, masif hemoraji ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar ile nörotoksisitenin eşlik ettiği 
kemik iliği depresyonu ile sonuçlanabilir. 
 
Sitarabin miyelotoksisitesi doz sınırlayan bir fenomendir. Her tedavi siklusunda total dozun 18 mg-36 
mg sitarabin olduğu hastalarda, yüksek doz tedavi sonucu myelotoksisite ve myelofitisis 
beklenmelidir. Bu myelotoksisite doza bağımlı olup hasta yaşı, klinik durumu, kemik iliği rezervi ile 
ilave myelotoksik tedaviler gibi diğer faktörlere de bağlıdır. 
 



Yalnızca 1-2 hafta sonra klinik olarak ortaya çıkabilir. Aşırı dozun bırakıldığı durumlarda bile uzunca 
bir süre sık aralıklarla hematolojik kontroller yapılmalıdır. Etkin bir antidot bulunmadığı için her 
uygulama esnasında mümkün olan tüm dikkat gösterilmelidir. Uygun destekleyici tedbirlere (örneğin, 
kan transfüzyonları, antibiyotik tedavisi) aşırı doz durumunda başvurulmalıdır. İntratekal uygulama 
esnasında kaza ile aşırı doz uygulaması durumunda omurilik sıvısı mümkün olan en kısa sürede 
izotonik tuz solüsyonu ile değiştirilmelidir. 
 
Sitarabin hemodiyalize edilebilir. Ancak aşırı dozun tedavisi durumunda etkinliğine ilişkin yeterli bilgi 
mevcut değildir. 
 
Böbrekler ve efferent üriner kanal 
Yüksek doz sitarabin tedavisindeki hastaların %5-20'sinde plazma kreatinin seviyesinde artış 
saptanmıştır. Ancak sitarabin tedavisi ile nedensel bir ilişki gösterilmemiştir. Masrif hücre 
disintegrasyonu durumunda ürat nefropatisini önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
Diğer istenmeyen etkiler 
Yüksek doz sitarabin tedavisini takiben izole vakalarda yetersiz vazopressin sendromuna rastlanmıştır. 
 
Yine yüksek doz sitarabin tedavisi alan hastaların %20-50'sinde ateş ortaya çıkmıştır. Hızla ortaya 
çıkan allerjik reaksiyonlar (urtiker, anaflaksi) çok nadirdir. 
 
Sitarabin Sendromu 
Sitarabin sendromu, ateş, myalji, kemik ağrısı, ara-sıra göğüs ağrısı, makülopapüler raş, konjonktivitis 
ve güçsüzlük ile karakterizedir. Semptomlar genellikle uygulamadan 6 ile 12 saat arasında görülür. 
Kortikosteroidlerin bu sendromun proflaksisinde etkinliği kanıtlanmıştır. 
 
SAKLAMA KOŞULLARI 

25°C'ın üzerinde saklamayınız. 
 
Artan miktarı uygun şekilde imha ediniz. 
 
ARA-cell'in kalan miktarının imha edilmesi için önemli not 
Artan Sitarabini ve sitarabin ile temasta bulunan bütün maddeleri sitostatik maddeler rehberine 
uygun bir şekilde imha ediniz. 
 
%0,9 tuz solüsyonu veya %5'lik glukoz solüsyonu ile dilüe edildiğinde buzdolabında veya oda ısısında 
fiziksel ve kimyasal olarak 10 gün stabil kalır. 
 
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ 
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI 

ARA-cell 1000, 50 mg/ml, 20 ml flakon, 1 Flakon 
YALNIZCA BU TÜR TEDAVİDE DENEYİMLİ HEKİM KONTROLÜ ALTINDA KULLANILMALIDIR. 
RUHSAT SAHİBİ ADI VE ADRESİ 

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti. ÜSKÜDAR 34664, İSTANBUL 
ÜRETİM YERİ İ SİM VE ADRESİ 

Cell pharm GmbH, Almanya 
RUHSAT TARİH VE NUMARASI 

03.05.2004 - 112/46  
Reçete ile satılır. 


