
KULLANMA TALIMATI

Cafergot@ Tablet
Ağız yolu ile alınır

Elkin madde: l mg ergotamin taıtarat ve l00 mg kafein içerir.
Yardımcı macldeler: Tartarik asit, magnezyum stearat, talk, modifiye edilmiş m ısır nişastasl,
ıııikrokristalin selüloz, sarı demir oksıt (E l72).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI
dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

o Bu kullanma lalimalını,raklayınız. Daha Sonrcı tekrar okumaya ihtiyaç
duyabilirsiniz.

o Eğer ilave sorularınız olıırsa, lutfen doktorunuza veya eczqcınuo danışınız'
o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, boşkalarına vermeyiniz.
o Bu ilacın kullanımı sırQSında, doktora veya hastaneye gitliğinizrla

doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyi niz.
o Bu talimatta yazılanlara qynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun

cl ı,ş' ın cla .y ü k s e k v ey o d iiş ü k do z ku ll a n m olnı ı z.

Bu kullanma talimatında:

L CAFERGDT@ nedir ve ne İçİn kullanıIır?
2. CAFERG0T @'u kuIlanmadan önce clikkal eclilmesİ gerekenler
3. CAFERG0T @ nasıl kullanıIır?
4. olası yan etkiler nelerdir?
5. CAFERG0T @'un saklanması

Başhkları yer almaktadır.

1. CAFERGOT@ nedir ve ne için kullanılır?

CAFERGOT@ sarımsı, beyazdamalı, yuvarlak, düz, kenarı eğimli, bir yüzde bölme
çentiği bu l unan tablcttir

CAFERGOT(u 20 adet tablet içeren blister ambalajlarda ve karton kutu içerisinde
kuI lan ıma sunu lmaktad ır

CAFERGoT'8'' etken madde olarak 1 mg ergotaınin tartarat ve l00 mg kafein içerir
Ergotamiıı, "eı'got alkoloidleri" isimIi bir ilaç grubuna dahildir. Kafein, ergotaıninin
vücuttaki emilimiııi aıttırarak bu bileşenin daha iyi ve daha hızlı etki gösterıııesine
yardımcı olur.
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CAFERGOT@, migren ataklarının ve hafif ağı'ı kesicilere yanıt vermeyen migren
çeşitlerin in tedavisinde kul lanı l ır.

Bıı baş ağrllarının beyindeki küçük damarlarln boyutlarındaki geçici değişikliklerden
kaynaklandlğı düşünülmektedir. Bu damarlar genişleyerek, ağrıya ve ataklar sırasında sık
sık görülen görme rahatsızlıklarına neden ol.ır. CAFERGOTft'' damarları daraltarak
normal boyutlarına geri dönmelerini sağlar ve böylece atağl durdurur.

CAFERGOT@ , yalnızca migren ataklarınln tedavisinde kullanıllr. Atak|arın oluşumundaıı
önce ataklardan korunmak için kullanılmaz.

CAFERGOT@, bazı baş ağrısı tipleri için uygun değildir. Baş ağrınız için en iyitedaviyi
doktorunu z bel irleyecektir.

2. CAFBRGOT @ kulıanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CAFERGOT @'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
o CAFERGOT@ içeriğinde bulunan etkin maddelere (ergotamin ya da kafein) veya bu

kullanma talimatının başında listelenen diğer bileşen|erin herhangi birine karşı alerjiniz
varsa (alerjik reaksiyonun belirti|eri; nefes darlığı, hırıltı ya da soluk alıp verınede güçlİ.ik.
yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölgelerinde şişme, dökünti.i, kaşıntı ya da ciltte
kurdeşen i içerebi l ir),

ı Yeterince kontrol edilemeyen yüksek kan basıncınlzvarsa,
ı Çevresel damarlarda dolaşım bozukluğu, tıkayıcı (ob|iteratif) damar hastalıkları. kalp

damar hastalığınız Varsa'
. Mikrobiyal enfeksiyon (septik) ve şok durumlarında,
ı Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz Varsa,
ı Kaf-ada yer alan damarların iltihabı olan temporal arterit Varsa,
o Felce yol açabilen bir migren çeşidi olan hemiplejik migren veya baş dönmesi yapabilen

baziler migren iniz varsa,
ı Ritoııavir, ııelfinavir. indinavir ya da delavirdin içeren bir ilaç|a HIV/AIDS tedavisi

gör[iyorsan z (Bkz: Diğer ilaçlar ile birlikte kullanlmı),
o Ketokonazol' itrakonazol (mantar enfeksiyonlarlnın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar),

eritromisin yada k|aritromisin içeren bir ilaçla enfeksiyon tedavisi (örn. makro|id sııııflna
ait antibiyotikler) görüyorsan ız (Bkz: Diğer i|açlar ile birlikte kuIlanımı),

' Damarlarda daralmayı sağ|ayan diğer ilaçları kullanlyorsanız (örneğin diğer ergot
a|kloidleri, sumatriptan ve diğer 5-HTl reseptör agonistleri dahiI) (Bkz: Diğer ilaçlar ile
birlikte kulIanıml),

' HamiIeyseniz ve hamile kalmayı planlıyorsanlz ya da bebeğinizi emziriyorsanz.. 12 yaş altındaki çocuklarda.
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CAFERGOT@'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ rcuıı,aNıNız

Ergotamin, damar daraltıcı (vazokonstriktör) etkileri nedeniyle koroner kalp hastalığı
öyküsü olduğu bilinmeyen hastalarda biIe kalp kasına yeterince kan gitmemesine
(miyokard iskemisi) ya da seyrek vakalarda kalp krizine (miyokard enfarktüsü) nedeıı
olabilir.

Hafif ila orta şiddette karaciğer bozukluğu ve safra akışının yavaşladlğı veya
durduğu (kolestaz) hastalar uygun şekilde izlenmelidir.

ilave olarak migren önleyici (antimigren) ilaçlar kullanılması gerekiyorsa bunların
ergotaııin içeren herhangi bir ürün olmamasına dikkat edilmelidir.

CAFERGOT@'dahil ergotaınin içeren ilaçlar, önerilerin aksine yıllar boyunca aŞırl
kullanıIırsa, özellikle akciğer zarındave karın Zarının arkasındaki boşlukta olınak üzere
bağ doku (fibrotik) değişimlerine neden olabilir. Kalp kapakçıklarında da bağ doku
değişim lerin görüleb i ld iği seyrek o larak bi ld iri lm işti r.

CAFERGOT@, iıe uzun süre aralıksız tedavi esnasında, ilaca bağlı baş ağrısı geliştiği
bildirilmiştir.

Ergotamin içeren preparatlarla kalp ve kan basıncı iIe ilgili hastalık|arın tedavisinde
kullanılan bir tür iIaç olan propranololü birlikte kullanan hastaların çok azlndadamar
çeperlerinde kaslIma (vazospastik) tepkileri bildirilmiştir.

Damarların uzun süreli kasılmasına bağll olarak kan akımının azalmasına ve dokularda
hasara yol açabileceğinden, CAFERGOT@'un devamlı olarak her gi.in veya
öneri lendeıı daha yü ksek dozlarda ku l Ian ı lmasından kaçl n ı lmal ıd ır.

Ruhsal bozukluklar için kuIlanılan nefazodon, fluoksetin. fluvoksamin gibi i|açlar
ku l Ian ı yors anız dikkatl i olu nuz.

Sigara içiyorsanız (Sigarada bulunan nikotin "ergotamin" adı verilen yan etkiyi yaşama
riskinizi arttırabilir (dahafazla bilgi için bkz: bölüm 4. oIası Yan EtkilerNelerdir?).

Eğer 6 saat içerisinde triptan gurııbu (almotriptan,rizatriptan, sumatriptan veya
zolm itri ptan vb.) ku l land lysan ız doktorunuza danı şın ız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınlz.

CAFERGOT@'un yiyecek ve içecek ile kullanılması
CAFERGOT@ kullanıIırken greyfurt suyu içmekten kaçınınız. Greyfurt suyu
CAFERGOT@'un vlicudunuzdaki etkilerine engel olabilir.
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Hamilelik
Ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza dan.ışınız

Ham i leysen iz ya daham i |e kalmayı plan l ıyorsan ız CA FERGOT @ kul lanmayın lz.
Doktorunuz hamilelik döneminde bu ilacı kullanmanın risklerini sizinle tartışabilir

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu.fark eder,seniz lıemen dokıorunuza veya
eczacınEa danışını-z.

Emzirme
Ilacı kııllanmadan önce dokıorunı,uQ veya eczaclnıza danışınız.

CAFERGOT @ içeriğindeki etkin bi|eşen|er (ergotamin veya kafein) anne sütüne
geçebilir ve bebeğinizi etkileyebilir. Bu nedenle emziren anneler, CAFERGOT @

kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
CAFERGOT @'un size nasıl etkilediğini anlayıncayakadar, araç Ve makine kullanırken ve
uyanlk olmanızı gerektiren başka işleri yaparken dikkatli olunuz.
CAFERcOT @, bazı insanlarda vertigoya (denge bozukluğundan kaynakIanaıı baş
dönınesi) ya da baş dönmesine neden olabilir.
Böyle bir durumla karşılaşırsaııız herhangi bir araç veya makineyi kullanm aynz.

CAFERGOT @'un içeriğinde bulunan bazı yardımcl maddeler hakkında önemIi
bilgiler
CAFERGOT @'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyar|ılığınız
yoksa bu maddelere bağlı olı.ımsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kul|anımı

o Antibiyotikler
Eritromisin, azitromisin. klaritromisin, spiramisin, telitromisin gibi makrolid grubıı

. Kuinupristin, dalfopristin, tetrasiklin
o Antifungaller

Ketokonazol, mikonazol, itrakonazol, posakonazol, voriconazol
o Antiviraller

HlV tedavisinde kullanılan amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakuinavir.
aİazan av i r, efav i r enz.

ı 5HTl agonislleri
Migren tedavisinde kullanıIan almotriptaıı, rizatriptan, sumatriptaıı, zolmitriptan.
el etri ptan, frovatriptan

ı Simetidin
. Düşük kan şekeri tedavisi için kuIIanılan ilaçlar. örneğin efedrin HCI,

metaraıninol
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. Beta blokerler
Propranolol, oksiprenolol ve atenolol gibi kalp hastalıkları' anjin ve diğer kalp
bozuklııkları tedavisinde ku l lan ı Ian ilaçlar

o Nikotin
o Halotan gibi genel anestezikler
o Reboksetin gibi antidepresanlar

Yeni bir ilaca başlayacaksanız doktorunuz a ya da eczacln.;:a CAFERGOT @

ku I Ianmakta olduğun u zu hatrlatınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilocı şu anda ku.llanıyorsanız veya Son
zaıııunlarda kullandınız ise lüıfen dokıorıınuza veya eczacmEcı bunlur hukkındu bilgi
veriniz.

3. CAFERGOT @ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorun ıızu n tal iııatlarına d i kkatle uyunuZ. Doktorun uzun vereceği tal imatlar bu
k u l l an ma k ı I avuzund a y er alaı'ı talimatlardan fark l ı o lab i l i r.

Doktorunuz tam olarak ne kadar CAFERGOT@ tablet almanızgerektiğini size
söyleyecektir. Önerilen dozu aşmaylnlZ.

Bu kullanma talimatındayer alan talimatları anlamadıysanız doktorunuzdan ya da
eczacınızdan yardl m i steyi n iz.

Bu ilacı kullanmadaı'ı önce;
o Sigara içiyorsanız bıınu doktorunuzasöyleyiniz

S igaradaki aşı rı nikotin, " eı'gotizm" (damarlarln aşlrl derecede daral ması) i si m I i

istenmeyen yan etkinin ortaya çıkma olasılığlnı arttırabilir (dahafazla bilgi içiıı
Bkz: Bölüm 4. olası Yan EtkilerNelerdir?) bölümüne bakınız.

Başka herhangi bir ilaca, besine, boyaya ya da koruyucu maddeye karşı aleı1iniz
varsa bunu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz alerjilere eğilimli olup
olmadığı nızı bilmek isteyecektir.

Aşağldaki dozlar öneri leb i I ir

Erişkinler:
Bir migren atağının ilk belirtisi ortaya çıktığlnda 1-2 İablet CAFERco'r@ alınız.
Atağın durdurulması için bu doz genellikle yeterli olmaktadır, ama migren geçınediği
takdirde doktorunuz tablet saylslnl 24 saat içerisinde 4 tablete kadar çıkarabilir.

a

cünlük 4tablet, haftalık ise 8 tabletten daha fazlası kullanılmamalıdır
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CAFERGOT@'u çok fazlamiktardayada çok sık kullandığınız takdirde "ergotizm" ya da
karın zarının arkasındaki boşlukta veya akciğet zarında bağ doku oluşumu (retroperitoı-ıeal
veya plevroplumoner fibrozis) gibi yan etkilerin görülme riski artar (daha fazla bilgi için
bkz: bölüm 4. olası Yan etkiler Nelerdir?).

Tedaviye verdiğiniz yanfta göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz
önerebi l i r.

Uygulama yolu ve metodu:
CAFERGOT@ yalnızca ağzyolu ile kul|anılır.
Tabletleri bir miktar su ile vutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ku llanımı: l 2 yaş altındaki çocuklarda ku l lan ı lmamal ıd ır

Yaşlılarda kullanımı:
CAFERGOT @'un yaşlı hastalarda kullanımı için özel bir doz ayarlaması
gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: CAF'ERGoT @'şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği
olan hastalarda kullanılmamalıdır (Bkz: CAFERGoT @'u aşağıdaki durumlarda
KU r.r.ANMAYrNrZ).

I_Iaflf ila oıta şiddette karaciğer bozukIuğu ve öze|likle de ko|estazı (karaciğer içi bir
ııedene bağlı olarak safra akışının yavaşlamasl Veya durması durumu) olan hastalar uygun

şekilde izlenmelidir (Bkz: CAFERGOT @'u aşağıdaki durumlarda DiKKATLi
KULLANIN IZ).

Eğer CAFERGOT@ 'un elkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleninıiniz vur
ise, doktorunuz veya eczacınıZ ile konuşun

Kullanmanız gerekenden daha fazla CAFERGOT @ kuııandıysanız:

Bazı doz aşıını beliı1ileri
Bulantı, kusma, kafa karışıklığı, kalp atışlarının hızlanınası, nabız yok|uğu, tansiyon
düşüklüğü, el ve ayak parmaklarında ağrı, soğukluk ya da soluk veya mavimsi bir renk,
uyuşma ya da karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, solunum güçlüğü, şok, koına.

Tedavisi:
Kazayla doktorunuzun size söylediğinden çok dahafazla miktarda CAFERGOT"" tablet
aldığınzı (ya da başkasının aldığını) düşünüyorsanlz, derhal doktorunuzla temas kı"ırı.ınuz
ya da eıı yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Herhangi bir rahatsızlık ya da
zelrirlenme belirtisi olmasa bile bunu yapmtz.
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CAFERGoT @'tun kullanmanız gerekenclen.fazlas'ını kullunnıış'sanız, hir cİoklrır va.yu
c:'ıucl i le konıışunuz.

CAFERGOT @'u kullanmayı unutursanız
Unululan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CAFERGOT @ iıe tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etki|er
Baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntlsı ve kas ağrısı gibi yan etkiler yaşayabilirsiniz.

4. olası yan etkİler nelerdir?
Tüm ilaçIar gibi, CAFERGOT @'un içeriğinde bulıınan maddelere duyarlı olan kişilerde
yan etkiler olabilir. Bu yan etkiler bazen ciddidir, ama çoğunlukla ciddi yan etkiler
görülmez. Yan etkilerdenbazılarıyla karşılaştığınıztakdirde tıbbi tedavi görmeniz
gerekebilir.

Yaygln: Baş döıımesi, bulantı ve kusma (migrene bağlı olmayan), karın ağrısı.

Yaygın olmayan: Kol ve bacaklarda uyuşma-karıncalanma) lnorarma, çevresel danıarIarııı
daralması (periferik vazokonstriksiyon), ishal, kol ve bacaklarda ağrı ve güçsüzliik.

Seyrek: Aşırı duyarlık tepkileri (deri dökiintüsü, kaşınt ı ya da kurdeşen; ytızde' dilde ya da
vücı;dı.ın başka bir kısmında şişme; hırıltıIı solunum ya da solunum güçlüğü gibi), baş
dönmesi (vertigo), kalp atımlarlnln yavaşlaması, kalp atlmlarının hızlanması' kalp
kapakçıklarında bağ doku (fibrotik) değişiklikleri, kan basıncında artış, kurdeşen (ürtiker).
kas ağrısı (nıiyalji), nabız yokluğu, inme, kan testlerinde değişiklikler, ergot
alkaloid leriyle zeh irlenme (ergotizm).

Çok seyrek: Kalp kasına yeterince kan gitmen'ıesi (miyokard iskemisi) nedeniyle göğüs
ağrlsı, kalpkrizi, doku ölümü (gangren).

Ergotamin içeren ilaçIar, uzun yıllar boyunca aşlrı miktarda kullanıldıkları takdirde
özellikle akciğer dokusunun nedbeleşmesi ve kalın|aŞlnastnln be|irtisi olan nefes darIığı,
kııru öksürük, göğüste, kabıırga bölgesinde ağrı ve karın zarının arkasındaki boşlukta bağ
doku değişikliklerinin belirtisi olabilen idrar yapmada zorluk ya da idrar yapmayla ilişkiii
olarak belde veya yantarafİaağrı, karın zarında idrar yollarının tlkanmasnu n.d.n
olabi|en kal ın laşmaya sebep olabi I i r.

Kaf'ein içeren ilaçlar anksiyete, titreme, terleme vehızlı kalp atışı gibi istenmeyen etkilere
sebep olabilir.

CAFERGOT @ iıe uzun süre aralıkslz tedavi esnasında ilaca bağ|ı baş ağrısı oluşuını-ı
bildirilmiştir.

Kendinizi iyi hissetnıeıneırize neden olan başka herhangi bir şey hisssetiğiniz takdirde
buııu da doktorunuza haber veriniz.
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Eğer bu kullanma talimatında bahsİ geçmeyen herhongi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuz veyo e czacınızı bilgİlendiriniz.

5. CAFERGOT @'un Saklanmast
CAFERG)T @'u 

çocu.kların göremeyeceği, erişeıneyeceği yerlerc]e ve ambalaiındu
saklayınız.

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışlktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumIu olarak kullanınız.
Ambalaidaki son kullanmq torihinden Sonra CAFERG7T @'u kullanmayınıZ

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz CAFERGOT @'u

kullanmayınız.

Ruhsal Sahİbİ: ASSOS ilaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye istanbul

Üreıİci: PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.340l0 Davutpaşa, Topkapı, istanbul.

Bu kullannıa talimatı ../../'... tarİhinde onaylanmıştır
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