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KI]LLAI\IT{A TALiMATI

CORSAL kapsfil
A$zyoluyla ahnrr.

o Ethin madde: Her bir kapsiil; 300 mg parasetarnol, 5 mg fenilefrin hidroklorilr, 2 mg
klorfeniramin m aleat igerir.

o Yardtmct maddeler: Mrsr nigastasr, tallg magnezyum stearat, eritrosin, tarhazin,
titanyrm dioksit

Bu Kullanma Talimafinda:

7. CORSAL nedir ve ne fuk kullanthr?
2. CORS,AL'i huAanmadan hnce dikhat edilmesi gerekenler
3, CORS/IL nasil kullantlr?
4. Olast yan ethiler nelerdir?
5. CORStIL'in saklanmost

Baghklan yer almaktadrr.

1. CORSAL nedirve ne igin kullanilrr?

' CORSAL, kapsill formunda bir ilagtr. Turuncu kapak ve g0vdeli her bir kapsiil, beyaz
kokusuz toz igerir.

'CORSAL, bir aln kesici ve ateg dtigtirtictl (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin
maleat) ve mukozamn gigkinli$ini azaltarak trkanrkhklan gideren bir dekonjestan (fenilefrin
hidrokloriir) olmak ilzere tig etkin madde igeren kombine bir ilagtr.
. CORSAL, 30 kapsitl igeren blister ambalajlarda, orijinal kutuda kullanrma sunulmaktadr.
' CORSAL Sip ve sopuk algrnftfrna ba$r ateg, tgilme, viicut afnlan, bag alpsr, burun
fikamkh$ hapgrma ve burun akrntrsr gibi belirtilerini azaltr.

2. CORSAL'i kullanmadan 6nce dit&at edilmesi gerekenler

CORSAL'i agagdaki durumlarda KIILLAITIMAYIMZ

E[er:

' Etkin maddeler veya di[er adrenerjik ilaglara veya CORSAL'in igerdi[i maddelerden
I
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Bu ilacr kullanmaya baglamadan 0nce tu fU
okuyunuz, gtnkfl sizin igin dnemli bitgiler igermektedir.

o Bu hilanma talimattnt saklaytna. Dalu sonra tebar ohtmaya ihtiyog duyabilirsiniz.
o EEer ilave sorulutna olursa, ltitfen dofuorunuzaveya eczocmaa daruSmrz.
o Bu ilag kisisel olmak sizin igin regete edilmistir, baskalarmo vermeyiniz.
o Bu ilacm htllarumt srostnda, doloora veya lwstaneye gitti{inizde dofuorunuza bu ilact

ful I an& fintn s 6yl eyiniz.
o Bu talimatta yaztlanlara aynen tryunuz. Ilag hallanda size Onerilen dozun &Smda

yilhseh veya dfiSfrk doz kullanmoymu.
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herhangi birine kargr (bkz. yardtmct maddeler listesi) alerjiniz varsa,
. giddetli kalp-damar, karaci[er (Child-Pugh kategorisi > 9) veya btibrek hastah$ru2 varsa,
. giddetli ytiksek tansiyon veya hrzh kalp atrgrmn eglik etti$ bir hastalt[mtz Yarsa,
. Idrara grkma sonrasl, mesanede bir miktar idrann kaldr[r, prostat adenomu denilen

rahatsrzlt[mzYarsa,
. Mesane ya da ba[rsaklarunzda trkarukhk varsa,
. Midenizde daralmaya neden olan peptik [lseriniz varsia,
. Astrm dahil olmak tizere herhangi bir akci[er hastalt[mrz varsa,
. Gdz tansiyonunuz (glokom) varsa,
. Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikli[iniz varsa (krmrzrkan hiicrelerini oksidasyon

reaksiyonlan denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikli[i),
. Sara (Epilepsi) hastasrysanz,
. Parasetamol igeren bagka ilag kullaruyorsamz,
. Hamileyseriz veya bebe[inizi emziriyorsamz
. 12 yagrndan kiigiitseniz

CORSAL'i apa$daki durumlarda OlxXl,tLI KULLAI\uMZ

Eper:
. Alkol kullamyorsamz,
. Siirekli alkol kullanmrruzrn yanrnda karaci[er rahatsrzh$ruz varsa,
. Gegmigte kalbin afim hzmm bozulmasrna (aribni) ba[h olarak Torsades de Pointes veya

QT uzamasr g6riildii ise,
. Kalp-damar sistemi hastahklanmz v arsa,
. Serebral ateroskleroz hastastysaruz,
. Belirsiz nedenle tansiyonunuz dtigiiyorsa (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) vania,
. Feokromositoma (bobrekiistii bezlerinde olu$an bir ttim6r olup, adrenalin miktannda aruga

sebep olur) hastastysnnrz,
. Tiroid fonksiyon bozuklu[unuz varsa,
. Prostat biiytimeniz varsa,
. Brongiyal astrmrmz varsa,
. $eker @iabetes mellitus) hastasrysamz,
. Karaci[er enzimlerinde yiikselme (Ome[in alanin aminotransferaz (ALT) dtizeyi) ve gelip

gegici santkla karakterize kahtsal bir hastahk olan Gilbert sendromunuz varsa,
. Ameliyat olacaksamz,
. Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullarulan

monoamin oksidaz inhibitt rii (MAOI) bir ilag kullamyorsanv ya da son 2 hafta iginde

kullan&ysantz.
. CORSAL'i Onerilenden daha uzun ya da datra krsa stireli kullanmayrmz. CORSAL Onerilen

dozlann ve siirenin iizerinde kullamldr[rnda karaci[er hasanna neden olabilen parasetamol

maddesini igerrrektedir.
. Parasetamol ani yiiksek dozlarda ciddi karaciper zehirlenmesine neden olabilir.
. KaraciEer velveyabdbrek ratratsrzhfirnlz varsa,
. KansrzhErnlz varsa,
. Akciger rahatsrzhfimzvarsaCORSAL'i doktor kontrolii altrnda kullanmahsrmz.
. Parasitamol igeren bir tlrtinU ilk kez kullanryorsanv ya da daha Once kullandrysann, ilJr<

dozda ya da telrarlayan dozluda deride krzankhk, ddliUntii veya bir deri reaksiyonu

olugabiiir. Bu durumda doktorla irtibata geginiz. ilacr brakarak alternatif bir tedaviye

gegmeniz gerekir. Bdyle bir deri reaksiyonu olugumunda bu ilacr ya da parasetarnol igeren

bagka bir ilacr kullanmamahsrruz. Bu durum, ciddi ve dliirnle sonuglanabilen cilt
reaksiyonlanna neden olabilir.
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Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen
doktorunuza damgrmz.

CORSAL'in yiyecek ve igecek 1s lflrllsnrlmasr

CORSAL alkolle birlikte kullamlrsa karaci[er hasanna neden olabilece[inden bu iiriturt
kullamrken alkollo igecekler kullarulmamah&r.

Hamilelik

ilau htllanmadan 6nce doHorunuzaveya eczacmrza danqmtz.

Hamile iseniz veya hamile kalmay planhyorsamz, CORSAL almadan 6nce doktontnuza
danrgrruz.

t, Tedaviniz srasnda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen dofuontnuza vEla eczacmza

daruSmtz.

Emzirme

ilaa lailanmadan dnce doWorunuzaveya eczacmza darusmrz.

BebeSinizi emziriyorsanz, TIIERAFLU FORTE almadan 6nce doktorunuza danrguuz.

Araq ve makine kullanrmr

CORSAL uyuguklupa neden olabilir. Bu nedenle arag ve makine kullamlacaksa dikkatli
olunmaltdtr.

CORSAL'in igerifinde bulunan bazr yardrmq meddeler haklunda Onemli bilgiler

CORSAL kapsiil, boyar madde olarak tartazin igerdi$inden alerjik reaksiyonlara neden

. olabilir.
ty

Difer ilaglar ile birlikte kullammr

E[er:
. Monoamin oksidaz inhibitdrleri (maklobemid dahil) veya parasetarnol igeren bagka bir ilaq

kullamyorsanz altyorsantz CORSAL kullanmayruz.

Bazr ilaglarla birtikte kullamldrfirnda CORSAL'in etkisi de[igebilir. Aga[rdaki ilaglan

kullamyorsamz liitfen doktorunuza sOyleyiniz:
. Sakinlegtiri (sedatifler, trankilizanlar) ilaglar
. Mide bogalmasrnda gecikme yaratan ilaglar (6r. propantelin)
. Mide bogalmasrru hrzlanduan ilaglar (tir. metoklopramid gibi)
. Kolestiramin gibi kolesterol diigiirticti ilaglar
. Karaci[er enzimlerini uyaran ilaglar (6r. bazr uyku ilaglan, sara hastahgtnda kullanilan
ilaglar)
. Antibiyotik olarak kullamlan kloramfenikol
. Varfarin ve kumarin tiirevi antikoagtilanlar ftan prhtrlaglnasrnl engelleyen ilaglar)
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. Zidovudin (AIDS hastahprnda kullamlan bir ilag)

. Domperidon (bulantr-kusma tedavisinde kullaniltr.)

. Bulantr ve kusmamn Onlenmesi igin kullamlan ilaglar (nopisetron ve granisetron)

. Alkol

. Antidepresanlar (ruhsal gdkiintti tedavisinde kullamlan ilaglar: imipramin, amitiriptilin,
bitkisel bir ilag san kantaron-St.John Wort gibi)
. Tiiberktiloz tedavisinde kullamlan rifampisin ve izoniazid
. Kalp ve ashm hastah[r igin kullamlan (sempatomimetikler) ilaglar
. Kalp ritm bozuklu[u ve tansiyon igin kullamlan ilaglar (beta-blokerler, debrisokin,
guanetidin, rezerpin)
. Migren tedavisinde kullamlan ergo alkaloitleri (ergotamin ve metilserjit)
. Kalp rahatsrzhklannda kullamlan digoksin ve kardiyak glikozitler
. Do[umu kolaylagtrmak igin kullamlan oksitosin

E{er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilau gu anda htllanryorsanu veya son zamanlarda

htllandmtz ise lttfen doWorttnuza veya eczacrntza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. CORSAL nasil kullamhr?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama s*h$ igin talimatlar:

Doktor tarafindan bagka gekilde tavsiye edilmedi[i takdirde agafirdaki dozlarda kullaruntz:

12 yasm ilzerindeki gocuklm ve yetiskinlerde:
Her 6 saatte btr l-2 kapstl kullamlabilir.

Durumunuza gore doktorunuzun gerekli g6rd[[ti durumlarda her 4 saatte l-2 kapstil

kullamlabilir. Gtinde I 2 kapstlden fazla kullamlmamahdr.

CORSAL'i 5 giinden uzun stireli kullanmayrmz.
Alkol alan kigilerde karaci[er hasan (hepatotoksisite) riski nedeniyle SUnlUk ahnan

parasetamol dozunun 2 g't agmamasr gereklidir (6 kapstil).

. Uygulama yolu ve metodu:v
CORSAL'i yeterli miktarda (6rne[in bir bardak) su ile alrruz.

CORSAL'i yemeklerden once veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

DeEtSik yag gruPlart:

Qocuklarda kullammr:

CORSAL, l2 yaqrn alhndaki gocuklarda kullamlmamahdu'

Yaghlarda kullammr:

CORSAL kapsiiliin yaghlarda kullanrmr araqtrnlmamrgttr.
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Ozel kullanrm durumlan:

B0brek/tfu racifer yetmezli$ :

CORSAL, karaciler veya bdbrek yetmezli[i olan hastalarda kullamlrken dikkatli
olunmahdrr.

CORSAL giddetli karaci[er veya bdbrek yetnezli[i olan hastalarda kullamlmamaltdr.

Eger CORSAL'in etkisinin gok gii7lil veya zay{ oldufruna dair bir izleniminiz var ise

dofuorttrutz veya eczacmtz ile konuSunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla CORSAL kullandrysanz

Doz agrmr durumlannda solgunluk, bulantr ve kusma sft gdriilen erken belirtilerdir. Ancak
bazr durumlarda saatlerce belirti gdriitmeyebilir. Bu nedenle agrn doz veyakazayla ilag alma

durumlannda derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye baqvurunuz. Akut (klsa

stirede) ytiksek doz ahndrfrnda karaci[er zehirlenmesine yol agabilir. Agm dozun zaran

alkolik karaciler hastalannda daha yiiksektir. Parasetamol doz agrmr hemen tedavi

edilmelidir.

Doz agrmrnda kargrlagrlan etkiler olasr yan etkiler bOliirniinde listelenen etkilerle benzerdir.

Ciddi vakalarda zihin kangrkh[1 halisiinasyonlar (hayal g6nne), ndbetler ve kalp ritm
bozukluklan g6riilebilir.
Doz agrmmda sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyanlmasr, toksik psikozis
(duygudurum bozuklufiu), n6bet, apne (solunumun gegici olarak dunnasr), konviilsiyonlar
(istemli olarak gahgan kaslann, istem drgr kasrlmast), antikolinerjik etkiler (bulauk g6nne,

a[rz kurulu[u, idrar tutulmasl kabrzhk), distonik reaksiyonlar (istem drgr, giiglti kas

kasrlmalan ve postiir bozukluSu), ve aritmi (kalp atrgrnda anorrrallik) dahil kardiyovaskiiler
kollaps (darnarlann genigleyip burada kamn toplanmasryla olugan a[r bir g6kiintii tablosu)

meydana gelebilir.

CORSAL'den htllanmanz gerekenden fazla laillanmrysanrz bir doWor veya eczau ile
lanuSunuz.

CORSAL'i kullanmayr unutursanrz

E[er CORSAL'in bir dozunu almayr unutursamz, hatrladtgrnrz anda dozu ahmz ve 6 saat

sonra gerekiyorsa (doktonmuzun Onerisi dofinrltusunda) dozu tekrarlaylrnz.

(Jnutulan dozlmt dengelemek igin gft doz almaymrz.

CORSAL ile tedavi sonlandrnldr$nda olugabilecek etkiler

Tedavi sonlandrnldr!'rnda yan etki olugmast beklenmemel:tedir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiirn ilaglarda oldufi'u gibi CORSAL'in igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde
yan etkiler olabilir.
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AgaSdakilerden biri olursa, CORSAL kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yalon hastanenin acil bOlltmtine bagvurunuz:

. Ciltte krzankhk, kagrntr gibi alerjik cilt reaksiyonlan

. Qok miktarda ahndrlrnda kansrzhk, uzun siireli kullanrmrnda kan hticrelerinin saytsmda

azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, ldkopeni, nOfiopeni, pansitopeni)
. Beyaz kan hiicrelerinin saytsrnda azalma (agraniilositoz)
. Lyell sendromu (Fatal sonuglar dahil toksik epidermal nekroliz, ilag ve gegitli

enfeksiyonlara baflr olarak geligebilen bir deri hastalt[t)
. Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve gdz gewesinde kan oturtrtasl, giglik ve krzankltkla
seyreden iltihap)
. Akut jeneralize eksantematoz piisttilozis (ytiksek ategin eglik etti$ akut yaygrn d6kiintiilt,
igi cerahat dolu ktigtik kabarctklar)
. Ashm ve nefes darl{t
. Qok miktarda ahndr[Tnda karaci[erde boztrkluk

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

CORSAL'e karpr ciddi alerjiniz var demektir. Acil fibbi miidahaleye veya hastaneye

yatmlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin he,psi oldukga seyrek g6rtiliir.

Yan etkiler g6rtilme srkltklanna gdre aga[rdaki gekilde sralanmrgtr:
. Qok yaygrn: l0 hastamn en az birinde gOriilebilir.
. Yaygrn : 10 hastamn birinden az,fakat 100 hastanrn birinden fazla gdr0lebilir.
. Yaygm olmayan: 100 hastamn birinden az,fakat 1000 hastanrn birinden fazla g6mlebilir.
. Seyrek : 1000 hastamn birinden azfikat 10000 hastanm birinden fazla gdr0lebilir.
. Qok seyrek: 10.000 hasranrn birinden az gOrolebilir.
. Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygm
. Bag apnsr, bag dOnmesi, uykululuk hali
. Ust solunum yolu hastalft belirtileri
. Bulantr, kusma, gazaba$b mide-barsaka gigkinlik, kann ainsl kabzlft

Yaygrn olmayan
. Mide-barsak kanamast
. Tedavi dozlannda uam stireli kullammda bObrek tizerine zararh etki

Seyrek
. Kul pulcu[u saysmda azalnra (fiombositopeni), akyuvar saytsrnda azalma (l6kopeni), kan

hiicrelerinde azalnta (pansitopeni), kansrzhk (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayrm

de[igiklikleri
. Al"4ik reaksiyonlar, anaflaktik gok (el, ayrk,i'uz ve dudaklann gigmesi, ya da tizellikle
bo$azdanefes darhf,rna yol agacak gigme)
. Deri d6ktintiist, kagrnfi, alerjik 6dem, yiDde, dilde ve boptzda 9iglik (anjioddem), yaygm

akrntrh d6kiintiiler (akut jeneralize aksanternatbzptstiilozis), el, yiiz ve ayakta dantele benzer

krzankhk olugturan, agrn duyarhhk (eritema multiform)
. AkciEerde nefes darh[ma yol agacak asfim benzeri belirtiler (bronkospazrr), brongiyal

salgrlarda kahnlagma
. ishal, hazrmszltk
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. KaraciEerde bozukluk, sanhk datril hepatit ftaraci[er iltihabt)

. Halsizlik, gogtis sillgmasr

. igtahsrzhk

. Depresyon, kabus gdrme

. iritabilite, konsantre olamama

. Bulailk gdrme

. Kulak gmlamast

. Kalp atrmrmn hzlanmasr (tagikardi), garpmfi, kalpte ritmbozukluEu (arittni)

. Dtigtik tansiyon

Qok seyrek
. Lyell sendromu (ilag ve gegitli enfeksiyonlara ba[h olarak bir geligebilen deri hastalt[t)
. Beyaz kan hticrelerinin saytsm da azalma

Bilinmiyor
. Merkezi sinir sisteminde uyanlma,
(tremor)
. Sinirlilik, iritabilite (uyaranlara

heyecanlanma

' Uykusuzluk
. Kas seyirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulmasr)
. Uriner retansiyon (idrar yapamama)
. Eksfoliyatif dermatit (deride krzankhk ve pullanma) datril alerjik reaksiyonla, ryr[a
duyarhhl deri reaksiyonlan, iirtiker
. Hafif sersemlikten derin uykuya kadar de$igen sedasyon, ba$ alprsr, gocuklarda

paradoksikal eksitasyon (viicuUorganlann uyanlmasr), yaghlarda konfiizyonel psikoz (biling

bulanrkh[ryla seyreden sinirsel bozukluk)
. A9rzkurulu['u

Efier bu latllanma talimatmda baltsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karSilaSrsaruz

doWorunuzu veya eczacmrn bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmast
Kullanma tatimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczactfiz veya hemqireniz ile konugunuz. Aynca kargrlaqfi[mz yan

etkileri www.titck.eov.h sitesinde yer alan'tlag Yan Etki Bildirimi" ikonuna hklayarak ya da

0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hathnt aruyarakTtirkiye Farmakovijilans Merkezi

ltuFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldu$unuz ilacrn

giivenlilili hal&mda dahafazlabilgi edinilmesine katkr safilamrq olacaksmrz.

5. CORSAL'in saklanmasr

CORSAL'i gocuklarm giiremeyece$| erisemeyecefii yerlerde ve ambalajtnda saklaymtz.

25'C'nin alhndaki oda srcakh[rnda saklaytruz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullamntz

Ambalajdaki son htllanma tarihinden sonra CORSAL'i htllanmaymtz-

E[er tirtlrde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz CORSAL'i kullanmayruz.
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beyinde iltihaplanma (ensefelopati), ellerde tifreme

kargr a$m duyarh olma durumu), huzursuzluk,
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Ruhsat sahibi: I.B.WeCay ihg Sanayii TURK A.$. Davutpaga Cad. No:12, (34010)

Topkapr - IsreNgUL

tlretim yeri: i.B.UfeCeY ilag Sanayii TURK A.$. Davupaga Cad. No:12, (34010) Topkapr

- isreNeur

Bu kullanma talimafi tarihinde onaylanmtstr.

\,

ty


