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GERALGiNE"-K tablet 

Agrzdan ahmr. 

KULLANMA TALiMATI 

Etkin madde: Bir tablet 500 mg parasetamol, 30 mg kafein ve 10 mg kodein fosfat i9erir. 

Yardtmcl maddeler: Mikrokristalin seliUoz (pH 101), mtstr ni~astast, sodyum ni§asta glikolat, 

Povidon K30, talk, magnezyum stearat 

Bu ilac1 kullanmaya bajlamadan once bu KULLANMA TALiMA TIN! 

dikkatliceokuyuuuz, c;iinkii sizin ic;in Onemli bilgiler ic;ermektedir. 

• Bu kullanma talimatmz saklayzmz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiya~duyabilirsiniz. 

• Eger ilave sorularzmz olursa, !Uifen doktorunuza veya eczaczmza dam~zmz. 

• Bu ilaq ki~isel olarak sizin iqin reqete edilmi§tir, ba§kalarma vermeyiniz. 

• Bu i/acm kullammz swasmda, doktora veya hastaneye gittiginizdedoktorunuza bu 

ilacz kullandzf!zmzl sayleyiniz. 

• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. ilaq hakkmda size Onerilen dozundl~mda 

yiiksek veya dii§Uk doz kullanmayzmz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 

1. GERALGiNE-K nedir ve ne i~in kullamllr? 

2. GERALGiNE-K'yz kullanmadan Once dikkat edilmesi gerekenler 

3. GERALGiNE-K nastl kullantltr? 

4. Olasz yan etkiler nelerdir? 

5. GERALGiNE-K'nzn saklanmasz 

Ba~hklart yer almaktadtr. 

1. GERALGiNE-K ncdir ve nc it;in kullamhr? 

GERALGiNE-K, her tabletinde 500 mg parasetamol, 30 mg kafein ve 10 mg kodein iyeren, 

agn kesici ve ate9 di.i~?i.irilcil olarak etki gOsteren bir ilac;ttr. 

GERALGiNE-K, 20 tablet ic;eren blister ambalajlardadtr. 

Y eti9kinlcrde ve 12 ya9mdan bi.iylik c;ocuklarda tek ba*ma parasetamol, ibuprofen veya asetil 

salisilik asit gibi diger analjeziklerle giderilemeyen akut, orta ve *iddetli agnlarm (romatizmal 

agnlar, kas agnsr, srrt agnst, nevralji, migren, ba9 a£:nsl, di9 a£:nst ve dismenore gibi) klsa 

siireli tedavisinde kullamhr. 
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2. GERALGiNE-K'yt kullanmadan Once dikkat edilmesi gerekenler 

GERALGiNE-K'yi a~ag1daki durumlarda KULLANMAYINIZ 

• Eger parasetamol, kafein, kodein veya ilacm i<;:erigindeki diger maddelere kar~t a~m 

duyarh (alerjik) iseniz 

• ~iddetli karaciger ya da bObrek yetmezliginiz varsa 

• Kan basmcmtz ytiksek ise, kan basmct dii~tiriicli ilar; kullamyorsamz ya da kalp 

attmtmzda dOzensizlik varsa 

• Uzun siireli devam eden alkol bagtmhhgi tedavisi h;in dilsulfiram adt verilen ilac1 

kullamyorsamz 

• Depresyon (lityum karbona! dabil), anksiyete (klozapin dahil) ila9lan veya 

sakinle~tirici ilay kullamyorsamz ya da anksiyete (gerginlik) bozuklugunuz varsa 

• Efedrin (hava yollarmdaki ttkamkhklann giderilmesi iyin kullamhr) kullamm1 

• Teofilin (hava yollanndaki ttkamkltklarm giderilmesi iyin kullamltr) kullammt 

• Ttkaytct uyku apnesi sendromu nedeniyle bademcik veya geniz eti ahndtktan sonra 

\=Ocuk ve adOlesanlarda (0~18 ya~) agnmn rahatlamas1 iyin 

• Sol unum problemi olan 90cuklarda kullammt 

• Kodeini yok htzla morfine metabolize ettiginizi biliyorsamz 

• Emziriyorsantz 

• 12 ya~mdan kiiyiik 90cuklarda kullamm1 

GERALGiNE-K'y• a~ag1daki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ 

Eger; 

• Aneminiz (kanstzltk) varsa 

• Kalp hastahgmtz varsa 

• Akciger hastahgmtz varsa 

C'- • Karaciger veya bObrek hastahgmtz varsa 

• Parasetamol i9eren ba~ka bir ilay kullamyorsamz 

• Alkol ahyorsamz gUniUk 2 gramdan fazla parasetamol (4 GERALGiNE-Ktablet) 

almamahsmtz 

• Karaciger enzimlerinde ytikselme ve gelip geyici sanhkla karakterize kahtsal bir 

hastahk olan Gilbert sendromunuz varsa 

• Kan ~ekeri metabolizmasmda etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikligi 

olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kumtzt kan hUcrelerinin yiktmi) gOrUlebilir. 

• Kemik iliginin i~lev bozuk:Iugu 
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• Asttm, kronik rinit (uzun slireli devam eden nezle), kronik iiltiker (uzun siireli devam 

eden kurde~en) ve Ozellikle diger antienflamatuvar (yangt Onleyici) ila~lara a~m 

duyarhh£:t olan hastalar 

• Diger analjeziklerle (agn kesici ilaylarla) birlikte kullantmt 

• Uzun siire kullantmt 

• Ba£:trsak ttkamkhgt dahil olmak iizere ba£:trsak problemleriniz varsa 

• Safra kesesinin almdtgt bir operasyon ge~inni~seniz (Bazt hastalarda akut pankreatite 

neden olabilir). 

3 glin ic;inde yeni belirtilerin olu~mast ya da agnmn ve/veya ate~in azalmamast halinde, 

GERALGiNE-K kullanmaya son vererek doktorunuza dant~mtz. 

GERALGiNE-K akut (ktsa slirede) ylikse dozda almdt£:mda ciddi karaciger toksisitesine 

C' (zehirlenmesine) neden olur. Eri~kinlerde kronik (uzun slireli ve tekrarlayarak) giinliik 

dozlarda ahndt£:mda karaciger hasarma neden olabilir. 

c 

Sepsis gibi glutatyon eksikligi olan hastalarda, parasetamol kullammt metabolik asidoz riskini 

artttrabilir. 

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini artttrabilir. 

Metabolik asidoz belirtileri ~unlardtr: 

• Derin, htzh ve zorlanarak nefes altp vermek 

• Mide bulanttst ve kusma 

• i~tahstzhk 

GERALGiNE-K ile birlikte karaciger hasarlanmasmt arttran ve karacigerdeki glutatyon 

deposunu azaltan ilac;larm kullantmt karaciger zehirlenmesine neden olabilir. 

Kullammt suasmda karaciger enzim dtizeyi (ALT) dtizeyi yi.ikselebilir. 

Ba:;; a£nsmm tedavisi amaCiyla si.irekli agn kesici kullamlmast, kronik bruj agnlanna neden 

olabilir. 

Parasetamolli ilk kullananlarda veya daha Once kullamm hikiiyesi olanlarda, kullammm ilk 

dozunda veya tekrarlayan dozlannda deride ktzartkhk, dOklintii veya bir deri reaksiyonu 
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olu~abilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata ge9ilerek ilacm kullammmm btrakllmasi ve 

alternatifbir tedaviye ge9ilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gOzlenen ki.~i 

bir daha bu ilact veya parasetamol i9eren ba§ka bir ilac1 kullanmamaltdir. Bu durum, ciddi ve 

Oliimle sonu9lanabilen Steven Johnson Sendromu (cilt ve mukoza zarmm ila9 veya 

enfeksiyona kar~I ciddi ~ekilde reaksiyon gOsterdigi bir rahatstzhktir), toksik 

epidermalnekroliz (ila9 ve 9el}itli enfeksiyonlara bagh gelil}ebilen deri hastah£t) ve akut 

generalize ekzantematOz piistiiloz (yaygm akmtth dOkiintiiler) dahil cilt reaksiyonlarma neden 

olabilmektedir. 

"Bu uyanlar, ge9mi~teki herhangi bir dOnemde dahi olsa sizin i9in ge9erliyse liitfen 

doktorunuza dam~mtz." 

GERALGiNE-K'mn yiyecek ve i~ccck ile kullamlmasi c, Alkolle veya alkol ic;:eren yiyecek ve i9eceklerle (Orn. bazt ila9lar) birlikte kullantldtgmda 

karaciger iizerine zararlt etki gOsterme riski artabilir. 

Besinler parasetamoliin bag1rsaktan emilimini azaltabilir. 

Diyet ile ahnan kafein miktanna dikkat edilmelidir. Yiiksek doz kafein uykusuzluk, 

huzursuzluk, kayg1, ba~ agnst, mide ve barsak yakmmalan ve c;:arpmtl gibi kafein ile ili~kili 

istenmeyen etki riskini artmr. 

Hamilclik 

ilacz kullanmadan Once doktorunuza veya eczaczmza dam~zmz. 

Hamilelerde yarar-zarar riski degerlendirerek kullamlmahdtr. Hamile hastalar kullamma ait 

doktor tavsiyesine uymahdirlar. Kafeinin spontan (kendiliginden) dii~iik riskini arttrma 

olastltgt nedeniyle gebelerde kullanilmasi Onerilmez. 

C· Tedaviniz szrasmda hamile olduftunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacmzza 

dam~zmz. 

Emzirmc 

ilacz kullanmadan Once doktorunuza veya eczacmzza dant$lntZ. 

Emzirirken GERALGiNE-K kullanmaymtz. 
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Arac; vc makine kullammi 

Aray ve makine kullanma tizerine herhangi bir etki gOstermesi beklenmez. Ancak 

GERALGINE-K baz1 hastalarda ba! diinmesi veya uyku hali yapabilir. GERALGINE-K 

kullamrken, uyamk kalmamzt gerektiren i.~ler yaparken dikkatli olmahstmz. 

GERALGiNE-K'nm ic;eriginde bulunan baz1 yard1mc• maddeler hakkmda Onemli 

bilgiler 

Bu ttbbi iiriin her tablette 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasmda 

"sodyum iyermez". 

Diger ilac;Iarla birlikte kullammi 

Baz1 ilavlar ile birlikte kullamldigmda GERALGINE-K'nm etkisi degi!ebilir. A!ag1daki 

ilac;lan kullamyorsamz llitfen doktorunuza sOyleyiniz: 

• Mide bo~almasmda gecikme yaratan ilac;lar (Oro: propantelin vb.) 

• Mide bo~almasmt hizlandtran ila~tlar (Om: metoklopramid gibi) 

• Karaciger enzimlerini uyaran ilac;lar (Oro: bazt uyku ilac;lart, sara hastaltgmda 

kullamlan bazt ilac;lar gibi) 

• Antibiyotik olarak kullamlan kloramfenikol 

• Varfarin ve kumarin tfuevi antikoagiilanlar (kan pthttl~masmt engelleyen ila~tlar) 

• Tropisetron, granisetron, metoklopramid (kemoterapiye bagh bulantt ve kusmamn 

tedavisinde kullamlan ilac;lar) 

• Zidovudin(c;ocuk ve eri~kinlerde gOriilen HIV enfeksiyonlannm (AIDS) tedavi ve 

Onlenmesinde kullantlan bir ila9 

• Miyokard (kalp kast) gOrlintiilemesinde kullamlan adenozin ve dipiridamol 

• Sedatif (sakinle~tirici) ilac;lar 

• Efedrin (hava yollarmdaki ttkamkhklarm giderilmesi ic;in kullamhr) 

• Barbitliratlar (sakinle~tirici ve uyku getirici olarak kullamhr) 

• Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlannda kullamhr) 

• Oral kontraseptifler (dogum kontrol haplan) 

• Simetidin (mide asidine kar!}I kullamhr) 

• Fenilpropanolamin, efedrin (soguk algmhgt tedavisinde kullamltr) 

• Klozapin (ruhsal bozukluklarm tedavisinde kullamhr) 

• Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokOr ilac;lar (kan 

basmcm1 dli!Jilrmek ic;in kullamltr) 
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• Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullamhr) 

• Lityum (depresyon gibi ruhsal bozukluklarm tedavisinde kullamhr) 

• Monoaminoksidaz inhibitOrleri (depresyon gibi ruhsal bozukluklann tedavisinde 

kullamhr) ile kombine olarak veya MAOi tedavisinin kesilmesinden sonraki 14 giin 

ic;inde kullamlmamahdtr.Benzer ~ekilde, MAO! tedavisi ba~lattlacaksa GERALGiNE

K 'nm kesilmesinden sonra arada en az 14 gi.in bulunmahdtr. 

• Tranklizan (sinirleri yatt$ttnnada kullamhr) 

• Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullamhr) 

• Rifampisin (bakteri tedavisinde kullamhr) 

• Pipemidik asit (idrar yollan enfeksiyonlan tedavisinde kullamhr) 

• Teofilin (asttm gibi havayollan ttkamkhklan tedavisinde kuilamltr) 

• Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli ~tah~madtgr durumlarda kullamhr) 

• Domperidon (bulantt-kusma tedavisinde kullamltr) 

• Kolestiramin (kanda yag diizeyini dii~tirmek i9in kullambr) 

• St. Jonh's Wort (san kantaron), (antidepresan olarak kullanthr) 

• Diger agn kesiciler 

Eifer rer,:eteli ya da reyetesiz herhangi bir ilacz ~u anda kullamyorsamz veya son zamanlarda 

kullandzmz ise liitfen doktorunuza veya eczacmzza bunlar hakkmda bilgi veriniz. 

3. GERALGiNE-K nasd kullambr? 

Uygun kullamm ve doz/uygulama s1khg1 il}!in talimatlar: 

GERALGiNE-K yeti~kinlerde ve 12 ya~m iizerindeki I(Ocuklarda uygundur. 6nerilen doz 2 

tablettir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullamlmamahdtr. Bu doz !:,riin i9inde dOrde 

bOlilnerek altu~ar saatten az ara vermemek ko~uluyla almabilir. Etkili olan en dii~iik doz ve en 

ktsa tedavi silresi tercih edilmelidir. 

Belirtilen dozdan fazla kullamlmamah, kullantldtg;t takdirde hemen bir doktora 

ba~vurulmaltdtr. 

Bu ila9 3 giinden uzun sUre kullamlmamahdu. Eger agn 3 gtinden sonra rahatlamazsa 

doktorunuza dam~nmz. 

Uygulama yolu ve mctodu: 

Agtzdan ahmr. Bir bardak su ile birlikte yutunuz. 
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Dcgijik yaj gruplan: 

Cocuklarda kullamm•: 12 ya~mdan kliyiik yocuklara verilmemelidir. 

c;ocuklar ve ad5lesanlarda cerrahiden sonra kullamm: Kodein Obstruktif Uyku Apnesi 

Sendromu nedeniyle tonsil veya adenoidleri alman yocuk ve adolesanlarda a!;TTiyt rahatlatmak 

amactyla kullamlmamaltdir. 

Solunum problemleri olan yocuklarda kullamm1: Kodein solunum problemleri olan 

yocuklarda 6nerilrnemektedir yiinkii morfin toksisitesinin semptomlan bu yocuklarda daha 

k6tii olabilir. 

Ya~ldarda kullammi: Parasetamol, saghkh-hareketli y~ltlarda, yeti~kinlerde uygulanan 

dozda kullamlabilir. Zaytf ve hareketsiz ya~hlarda ise dozu ve dozlam srkhgmm azalttlmast 

gerekir. Ancak GERALGiNE-K kafein iyerdiginden, ya~hlarda hekim Onerisi olmadtkya 

(' kullamlmamahdtr. 
'-

Ozel kullamm durumlar1: 

Hafif ve orta ~iddette karaciger ve bObrek fonksiyon bozuk:Iugu alan hastalarda dikkatle 

kullamlmaltdtr. 

Eger GERALGjNE-K'mn etkisinin ~ok giiylii veya zayif oldujfuna dair bir izleniminiz var ise 

doktorunuz veya eczaczmz ile konu~unuz. 

Kullanmamz gerekenden fazla GERALGiNE-K kullandiysamz: 

Doz a~tmt durumlannda solgunluk, i~tahstzhk, bulantt ve kusma gOrlilen ba~hca belirtilerdir, 

ancak bazt durumlarda saatlerce belirti gOriilmeyebilir. Bu nedenle a~m doz veya kazayla ilac;: 

alma durumlannda derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye ba~vurunuz. Akut (ktsa 

" \ ' slirede) ytiksek doz ahndtgmda karaciger zehirlenmesine yol ayabilir. A!ltrl dozun zaran 
~ 

alkolik karaciger hastalarmda daha yllksektir. Parasetamol doz a11Imi hemen tedavi 

edilmclidir. 

GERALGjNE-K'dan kullanmamz gerekendenfazlaszm kullanmz~samz bir doktor veya eczacz 

ile konu~·zmuz. 

GERALGiNE-K'yi kullanmay• unutursamz 

Unutulan dozlarz dengelemek iyin yift doz almayzmz. 
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GERALGiNE-K ile tedavi sonlandirildigmdaki olu~abilecek etkiler 

ilacmtzt doktorunuzun sOyledigi siire zarfmca kullamn. Hekim Onerisine uygun bir ~ekilde 

kullamldtktan sonra tedavi sonlandmldtgmda herhangi bir olumsuz etki gOstermesi 

beklenmez. 

Bu ila-r kodcin icrcrir ve 3 giinden daha uzun siire siirekli kullamhrsa bag:~mhhga neden 

olabilir. ilact kullamnayt buaktt£:mtzda yoksunluk semptomlart ortaya r;tkabilir. Yoksunluk 

semptomlarma sahip oldugunuzu dii~iintiyorsamz hekim veya eczacmtza dam~mtz. 

4. Olas1 yan etkiler nelerdir? 

Tiim ilaylar gibi, GERALGiNE-K'mn iyeriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde 

yan etkiler olabilir. 

(~, GERALGiNE-K'ya bagh istenmeyen etkiler genellikle seyrek olarak gOriili.ir ve ilacm 

kesilmesi ile kaybolur. Parasetamoltin 10 gramm (20 tablet GERALGiNE-K) iizerinde 

almmast durumunda zararh etki gOriilmesi muhtemeldir. 

Kafeinin giinli.ik 520 mg'a kadar kullammmm saghkh ki~ilerde herhangi bir istenmeyen 

etkiye yol aymadt£:t tespit edilmi~tir. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan ki~ilerde 

yi.iksek dozlarda kullammt bazt istenmeyen etkilere yol ayabilir. Bunlar: titreme, a!Jilfl tepki 

verme, uykusuzluk, sinirlilik, endi~e, ba~ agnst, kulak r;mlamast, kalp atun bozuklugu, idrarda 

artt~, mide-kahnbagusak rahatstzhklan ve htzh solunumdur. 

Bu istenmeyen etkilerin gOrfildii£:ti ki~iler GERALGiNE-K veya kafein il;erikli diger ilar;lann 

kullammmt durdurmahd!rlar. 

Kafeinin dlizenli kullammt sonrasr kullammma ara verilmesi, 1 hafta siirecek bazt belirtilerin 

C' geri gelmesine sebep olabilir. Bunlar: ba~ agnst, yorgunluk ve dikkatte azalmadtr. 

Kodeinin dlizenli olarak uzun slireli kullamlmasmm bagtmhhga ve tedavi kesildiginde 

huzursuzluk ve irritabilite semptomlanna neden oldugu bilinmektedir. 

Yan etkiler a:;;agrdaki kategorilerde gOsterildigi :;;ekilde smlflandmlmt:;;tu: 

<;ok yaygm: 10 hastanm en az birinde gOriilebilir. 

Yaygm: 1 0 hastanm birinden az, fakat I 00 hastamn birinden fazla gOriilebilir. 

Yaygm olmayan: 100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla gOrfilebilir. 

Seyrek: 1.000 hastanm birinden az gOrfilebilir. 

<;ok seyrek: 10.000 hastamn birinden az gOriilebilir. 

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 
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Ajagidakilerdcn biri olursa, GERALGiNE-K'yi kullanmayi durdurunuz ve DERHAL 

doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastancnin acil bOliimiine ba~vurunuz: 

• Alerjik reaksiyonlar ("!Irl duyarhhk) 

• Anjioiidem (gtiz kapaklar1, eller, ayaklar, bilekler, ag1z, bogaz, dudak ve dilde jijme) 

• Anafilaktik ~ok (tansiyon diigiiklii£ii ve nefes darhgma yol ayan ciddi alerjik 

reaksiyon) 

• Cilt dOkiintiisii 

Bunlar <;:ok ciddi yan etkilerdir. Eger bu durum sizde mevcut ise, sizin GERALGiNE-K'ya 

kar~t ciddi alerjiniz var demektir. Acil ttbbi miidahaleye veya hastaneye yatmlmamza gerek 

olabilir. 

I\ Yaygm gorfilen yan etkiler 

• Bag agnst 

• Bag dOnmesi 

• Siirekli uyku durumu 

• Uyu~ma, kanncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar 

• Ost solunum yolu enfeksiyon belirtileri 

• Bulantt 

• Kusma 

• Ost karm bOlgesinde rahatstzhk, agn ve haztmstzhk 

• Mide ve bagtrsaklarda a~trt miktarda gaz 

• Kann agnst 

(- • Kabtzhk 
·~ 

Yaygm olmayan yan etkiler 

• Uzun siireli uygulamada bObreklerde yetmezlige yol al(abilen bObrek hasan (papiller 

nekroz) 

• Mide ve ba£trsak kanah kanamast 

Seyrck gOriilen yan etkiler 

• Kan pulcugu (pthttl~madan sorumlu kan hiicreleri) saytsmda azalma 

(trombositopeni), akyuvar saytsmda azalma (IOkopeni), kan hiicrelerinde azalma 

(pansitopeni) 
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Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuy ili~kili degildir. 

• Trombosit (kan pulcugu) saylSlnm dii~mesine bagh deri altt kanamast 

• ishal, 

• Karaciger hasan 

• Deri dOklintiisii, ka~mtt, egzama, aletjik Odem, yiizde, dilde ve bogazda ~i~lik 

(anjiyoOdem), yaygm akmtth d5kiintiiler (akut generalize eksantematOz piisti.ilozis), el, 

yiiz ve ayakta dantele benzer ktzankhk olu~turan, a~m duyarltltk (eritema multifonne) 

• Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarmm ilay veya enfeksiyona kar~t ciddi 

~ekilde reaksiyon gOsterdigi bir rahatstzhkttr) 

• Toksik epidermal nekroliz (Lyellsendromu) (ilay ve ye~itli enfeksiyonlara bagh 

geli~ebilen deri hastah£t) 

• <;ok miktarda ahndt£mda hepatik nekroz 

• Akciger nefes darhgma yol ayacak asttm benzeri belirtiler (bronkospazm) 

<;ok scyrck gOriilen yan etkiler 

• Agraniilositoz (kandaki beyaz hticre saylSlnm azalmast ile seyreden bir hastahk) 

S1khg1 bilinmeyen yan ctkilcr 

• Merkezi sinir sisteminde uyartlma, b~ dOnmesi, uyku bali (somnolans) ve beyinde 

iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik 

• <;arpmtt 

• Pozitifalerji (duyarhhk) testi (alerji testinin pozitifsonuy vermesi) 

• immiintrombositopeni ( deri ic;:ine kanamalar sonucu olu~an kiic;:ilk ktrmtzt dOkiintiiler 

ve kolay yi.irtik olu~umu) 

• Titreme 

• Kalp yarpmtrst 

• ilac;: ba£Imhhgt 

• Akut pankreatit (Pankreasm degh,;ik derecelerde hasar gOrmesi) 

• Agrz kurulugu 

o idrar yapma giic;:li.ib>ii 

• Terleme 

Bu ilact pakette bulunan talimatlara gOre ahrsamz ilaca bagtmh hale gelmeniz di.i~i.ik bir 

olasthkttr. A~agtdakiler sizde mevcutsa hekiminize dam~mamz Onemlidir: 
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-ilac1 daha uzun siirelerle kullanma ihtiyacmtz varsa. 

-Onerilcn dozdan daha yiiksek dozda ilar; alma ihtiyacmtz varsa. 

-ilac1 almayt btrakttgmtzda kendinizi kOtti hissediyor ama ilac1 almaya ba~ladigmiZda 

kendinizi iyi hisscdiyorsaniZ. 

Eger bu kullanma talimatmda bahsi ge9meyen herhangi bir yan etki ile kar~zla~·trsamz 

doktorunuzu veya eczacmlZE bilgi/endiriniz. 

Yan etkilerin raporlanmas1 

Kullanma Talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi 

durumunda hekiminiz, eczacmtz veya hem~ireniz ile konu~unuz. Aynca kar~tla~t1£;mtz yan 

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "1Iar; Yan Etki Bildirimi" ikonuna ttklayarak ya da 

0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattlm arayarak Ttirkiye Farmakovijilans Merkezi 

(TOF AM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacm 

gtivenliligi hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katk1 saglamt§ olacaksmtz. 

5. GERALGiNE-K'nm saklanmas1 

GERALGiNE-K'yz 90cuklarm g0remeyece£i, eri~emeyecegi yerlerde ve ambalajmda 

saklaymzz. 

25° C'nin altmdaki oda s1cakhgmda saklaymtz. 

Son kullanma tarihiylc uyumlu olarak kullanmiZ. 

Ambalajm iizerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra GERALGjNE-K'yz 

ku/lanmaymzz. 

Eger Ortinde ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz GERALGjNE-K'yz 

(, kullanmaymtz. 
~ 

Ruhsat sahibi: 

MOnir ~ahin ilar; Sanayi ve Ticaret A.~. 

Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 KartalliSTANBUL 

Tel: (0216) 306 62 60 (5 Hat) 

Fax: (0216) 353 94 26 
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Oretici: 
Miinir $ahin ilay Sanayi ve Ticaret A.$. 

Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 KartaViSTANBUL 

Tel: (0216) 306 62 60 (5 Hat) 

Fax: (0216)353 9426 

Bu kullanma ta/imatz . .I . ./ .... tarihinde onaylanmz#tr. 
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