
KULLANMA TALIMATI

NAPONAL® tablet

Agizdan alinir.

• Etkin madde; Bir tablet 250 mg naproksen icerir.

• Yardimci maddeler: Laktoz, misir nisastasi, mikrokristalin seliiloz, talk, kolloidal silikon

dioksit, sodyum nisasta glikolat, magnezyum stearat, povidon icermektedir.
Bu ilaci kullanmaya ba§Iamadan once bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, cunkii sizin icin onemli bilgiler icermektedir.

• Bu kullanma talimatim saklayimz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
• Eger Have sorularimz olursa, lutfen doktorunuza veya eczacmiza damsimz.

• Bu Hag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalarina vermeyiniz.

• Bu ilacin kullammi sirasinda doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu
ilaci kullandigmizi soyleyiniz.

• Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. llag hakkwda size onerilen dozun disinda
yiiksek veya dusuk doz kullanmayiniz.

Bu Kullanma Talimatinda:

1. NAPONAL nedir ve ne igin kullanihr?

2. NAPONAL V kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler
3. NAPONAL nasil kullanihr?

4. Olasi yan etkiler nelerdir?

5. NAPONAL'in saklanmasi

Ba§liklari yer almaktadir.

1. NAPONAL nedir ve ne icin kullanihr?

NAPONAL, 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan antiinflamatuvar ve analjezik etkilere
sahip gu9lu bir ila^tir.

NAPONAL etkin madde olarak naproksen icerir.

NAPONAL;

• Travma veya diger durumlara bagh olarak ortaya cikan eklem kikirdaginm harabiyeti,
ago ve fonksiyon kaybiyla karakterize eklem iltihabi,

• El ve ayak eklemlerinde gelisen agnh eklem iltihabi,

• Ozellikle omurgada geli§en romatoid artrit benzeri bir hastabk olan ankilozan spondilit,

• Proteinin parcalanmasmdaki bir soruna bagh olarak bag dokusu ve eklem kikirdaginda
gozlenen siddetli agn (akut gut) gibi romatizmal hastahklarm tedavisinde iltihap giderici
ve agn kesici olarak,

• Akut kas iskelet (kemik) sistemi agnlarinda

• Kadmlarda adet sancilarma bagh agnlarda agnyi kesmek amaciyla.
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• Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda agn kesici olarak
kullanihr.

2. NAPONAL'i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler

NAPONAL'i a§agidaki durumlarda KULLANMAY1NIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskier

- NAPONAL olumcul olabilecek trombotik (pihtilasma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve
inme riskinde artisa neden olabilir. Bu risk, kullanim suresine bagh olarak artabilir. Kalp
damar hastahgi olan veya kalp damar hastahgi risk faktorlerini tasiyan hastalarda risk
daha yuksek olabilir.

- NAPONAL koroner arter "bypass" cerrahisi oncesi agn tedavisinde kullamlmamahdir.
Sindirim sistemi ile ilgili riskier

- NSAirier kanama, yara olusmasi, mide veya bagirsak delinmesi gibi olumcul olabilecek
ciddi istenmeyen etkilere yol a9arlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda,
onceden uyarici bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya 9ikabilirler. Yash hastalar,
ciddi olan bu etkiler bakimmdan daha yuksek risk altindadir.

Eger,

• NAPONAL'in bilesenlerine, naproksen veya naproksen sodyum i9eren ila9lara karsi
alerjiniz varsa ya da, aspirin veya diger agn, ates ve iltihaba etkili ila9lar sizde astim
sendromu, nezle ve burunbosluklannda iltihaplanma olusturuyorsa kullanmaymiz.

• Daha once kuUandigmiz agn, ates ve iltihaba etkili ila9lardan biri sizde mide-barsak
kanamasma veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide ve
duodenum ulseriniz varsa, iki veya daha fazla kez, teshis konmus iilser veya kanama
ge9irdiyseniz kullanmaymiz.

• §iddetli bobrek, karaciger ya da kalp yetmezliginiz varsa kullanmaymiz.
• Koroner arter bypass ameliyatmdan once ve sonra kullanmaymiz.
• Hasta 16 yasmdan ku9iikse kullanmaymiz.

• Emziriyorsaniz veya hamileliginizin son 3 aymdaysanizkullanmaymiz.

NAPONAL'i a^agidaki durumlarda DIKKATLI KULLAN1NIZ

• Agn, ates ve iltihaba etkili ila9lar grubundan herhangi biri ile birlikte kuUanmaktan
ka9immz.

• Tedavi saglamak 19m gerekli en kisa surede, etkili en dtisiik dozu kullanarak, istenmeyen
etkileri en aza indirebilirsiniz.

• Onceden ge9irilmis ciddi bir mide barsak rahatsizhginiz veya belirtiler varsa tedavinin
herhangi bir amnda ciddi olabilen kanama, iilser veya harabiyet gelisebilir. Agn, ates ve
iltihaba etkili ila9lar ile ortaya 9ikan ciddi mide barsak rahatsizhklarm 90gu yash ve
ozurlii hastalarda ortaya 9ikmistir. Bu nedenle iilser, kanamave harabiyet gibi ciddi mide
barsak rahatsizhginiz varsa doktorunuz tedaviye en diisiik doz ile baslamamzi ve
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beraberinde koruyucu bazi ila9lar (misoprostol veya proton pompa inhibitorleri)
kullanmamzi onerecektir. Dusuk doz aspirin veya mide barsak kanamasma neden
olabilecek baska ila9larla kullanmamz gerektiginde de koruyucu bir ila9 da almamz
gerekecektir.

Iltihaph barsak hastahgimz (ulseratif kolit, Crohn hastahgi) varsa, rahatsizhklarimzm
siddetini arttirabileceginden, agn, ates ve iltihaba etkili ila9lan dikkatli kullammz. Daha
once mide barsak zehirlenmesi ge9irdiyseniz her ttirlii kann rahatsizhgi belirtisi halinde
doktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanamasi veya ulserasyon halinde NAPONAL
kullanmaya devam etmeyiniz.

Mide barsak hastahgimz varsa NAPONAL'i mutlaka doktor kontroliinde kullammz.

Diger agn, ates ve iltihaba etkili ila9lar ile oldugu gibi mide barsak rahatsizhklanmn
sikligi ve siddeti, NAPONAL dozu ve tedavi suresindeki artisla birlikte artabilir.

Agizdan ahnan dogum kontrol haplari, varfarin gibi kan pihtilasmasim onleyen ila9lar,
aspirin gibi ulserasyon veya kanama riskini arttirabilen ila9larla kullanmamz gerekirse
dikkatli olunuz.

Yash hastalar, ciddi mide barsak kanamasi ve harabiyeti sikligimn artmasi ihtimaline
karsi en dtisiik dozda NAPONAL kullanmahdir.

Derinin pul pul olup dokulmesi, mukoza harabiyeti veya deride gozlenen asm duyarhhk
hallerinde NAPONAL kullanmaya devam etmeyiniz.

Alerji sonucu yiiz ve bogazda sisme, bronslarm daralmasi (astim) ve nezle gibi asin
duyarhhk hallerinde dikkatli kullammz. Astim veya alerjik hastahk ya da aspirin
duyarhhgi olan hastalarda bronslarda spazm olusumu hizlanabilir.
Diger agn, ates ve iltihaba etkili ila^lar ile oldugu gibi, NAPONAL bobrek hastahgi olan
hastalarda dikkatli kullanilmahdir. Kan hacminde veya bobrek kan akiminda azalmaya
yol a9an bir rahatsizhginiz, kalp yetmezliginiz, karaciger fonksiyonlanmzda bozukluk
varsa dikkatli olunuz. Doktorunuz kuUandigmiz NAPONAL dozunu azaltacaktir.

Diger agn, ates ve iltihaba etkili ila9lar ile oldugu gibi, NAPONAL karaciger fonksiyon
testinde bazi degerlerinizde yiikselmelere neden olabilir. Karaciger fonksiyonlanndaki
bozulmayi gosteren belirti ve bulgulara karsi dikkatli olunmahdir (bulanti, halsizlik,
uyuklamak, kasmti sanhk karnm sag iist kisminda agn, nezle benzeri semptomlar).
Sarihk ve hepatit dahil olmak iizere siddetli karaciger rahatsizhklanna karsi dikkatli
olunmahdir.

Naproksen, kammzda, pihtilasmada gorev alan trombositlerin kiimelesmesini azaltarak
kanama zamanmi uzattigmdan pihtilasma rahatsizhginiz varsa, doktor kontrolii altinda
NAPONAL tedavisine devam ediniz. NAPONAL kullamrken, kanama riskiniz yiiksekse
veya kan pihtilasmasim onleyen bir ila^ kullamyorsamz, kanama riskinde artis olabilir.
NAPONAL kullamrken gorme bozuklugunuz gelisirse goz muayenesi yaptmmz.
Agn, ates ve iltihaba etkili ila9larm neden oldugu sivi tutulmasi ve odem olusmasi riskine
karsi yuksek tansiyonun probleminiz veya kalp yetmezliginiz varsa NAPONAL
kullamrken dikkatli olunuz.

Kontrol edilemeyen yuksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizligine bagh olarak solunum
yetmezligi, odem, karacigerde buyiime ile belirgin bir hastahgimz varsa kalbin yeterince
kanlarrmamasma bagh bir hastahgimz varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
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Doktorunuz NAPONAL ile tedaviniz sirasmda bu rahatsizhklanmzi goz onunde
bulunduracaktir.

• Kalp damar hastahgi riskiniz yuksek oldugu durumlarda (yuksek tansiyon, seker
hastahgi, sigara kullammi) doktorunuz, NAPONAL ile uzun siireli tedaviniz i9in bu
rahatsizhklanmzi goz onunde bulunduracaktir.

• Diger agn, ates ve iltihaba etkili ila9lar ile oldugu gibi, NAPONAL hastanede yayilmasi
veya oliimle sonu9lanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir.
Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyanci belirti vermeden
ortaya 9ikabilmekle birlikte, gogiis agrisi, nefes darhgi, halsizlik, konusmada zorluk gibi
belirti ve bulgular gozlendiginde, doktorunuza basvurunuz.

• Alzheimer hastahgi (unutkanhkla karakterize hastahk) riski olanlarda dikkatli
kullamlmasi gerekmektedir.

"Bu uyanlar, ge9misteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin 19m ge9erliyse liitfen
doktorunuza danismiz."

NAPONAL'in yiyecek ve icecek ile kullamlmasi

Yemekler, NAPONAL ile etkilestiginden yemeklerle birlikte almayimz.

Hamilelik

Ilaci kullanmadan once doktorunuza veya eczacimza damsimz.

Hastaya saglayacagi yararlar ve getirecegi risklerin gayet iyi bir sekilde degerlendirilmesini
gerektirir. Bu nedenle 90k gerekmedikce ila^ hamilelikte kullamlmamahdir. Gebeligin son 3
ayinda kesinlikle kullamlmamahdir.

Tedaviniz sirasmda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacimza
damsimz.

Emzirme

Ilaci kullanmadan once doktorunuza veya eczacimzadamsimz.
Naproksen, anne siitune ge9eceginden emziren annelere verilmemelidir.

Arac ve makine kullammi

NAPONAL kullammi ile birlikte bazi hastalarda sersemlik, bas donmesi, uykusuzluk hali ya
da depresyon olabilir. Eger sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkilermeydana gelirse, dikkat
gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

NAPONAL'in iceriginde bulunan bazi yardimci maddeler hakkinda onemli bilgiler
Eger daha onceden doktorunuz tarafmdan bazi sekerlere karsi intoleransmiz oldugu
soylenmisse bu tibbi urimii almadan once doktorunuzla temasa ge9iniz.
Bu tibbi iirun her tabletindel mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yam esasmda
"sodyum i9ermez'\

Diger ila9lar ile birlikte kullammi
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Mide asidini diizenleyen ila^lar veya kolestirman ile birlikte alirsamz NAPONAL'in etkisi
gecikebilir.

Yemeklerle birlikte almmasi etkinin azalmasina neden olabilir.

Napsoksen, kanda, albumin olarak adlandinlan bir proteine baglamr. Kumarin tipi kanda
pihtilasmayi onleyen ila9lar, sulfonilureler, hidantoinler, diger agn, ates ve iltihaba etkili
(NSAI) ila^lar ve aspirin gibi albumine baglanan diger ila9larla etkilesebileceginden
doktorunuz NAPONAL dozunu ayarlayacaktir. Naproksen, trombosit olarak adlandinlan ve
bir araya gelerek kamn pihtilasmasmda rol alan hucrelerin aktivitesini azaltarak pihtilasmayi
geciktirebilir.

Prabenesid (iirik asitin idrarla atihmim artiran bir ila9) ile birlikte kullamlmasi, naproksenin
daha kisa siirede daha yuksek etki gostermesine neden olabileceginden dikkatli olunmahdir.

Metotreksat (kanser tedavisinde kullamlan bir ila9) ile birlikte kullandigimzda dikkatli olunuz.
Naproksen, metotreksatm viicuttan atihmim azaltabilir ve metotreksatm yan etkilerinin
goriilmesine neden olabilir.

Siklosporinlerle (bagisikhk sistemini baskilayan bir ila^) birlikte kullamhrsa bobreklerde
zararh etkilere neden olabileceginden dikkatli olunmahdir.

Naproksen, mifepristonun (dtisiik ilaci) etkisini azaltacagindan, mifepriston kullandiktan
sonra 8-12 gun boyunca naproksen kullanmaymiz.

Aspirin, NSATI'ler gibi aspirin ile NAPONAL FORT ile birlikte kullammi, yan etki olay
potansiyeli artisi nedeniyle tavsiye edilmemektedir.

Yuksek tansiyon tedavisi i9in kullamlan beta blokorlerin etkisini azaltabilir. Naproksen ve
diger agn, ates ve iltihaba etkili ila9lar, yuksek tansiyon tedavisinde kullamlan ila9lann
etkisini azaltabilir ve ACE inhibitorlerinin bobrek hasan riskini arttirabilir.

Furosemid gibi idrar soktiirucu ila9larla agn kesici ve iltihap giderici ila9larm birlikte
kullammi, bobrek yetmezligi gelisme riskini arttirabilir.

Lityum (ruhsal hastahklarda kullanihr) ile birlikte kullamldiginda lityum kan seviyesinde
yukselme ve buna bagh yan etkiler gorillebilir.

Bagisikhk sistemini baskilayan bir ila9 olan Siklosporin ve Takralimus ile birlikte
kullamldiginda bobrek hasan riski artabilir.

NAPONAL'in i9inde bulundugu, agn, ates ve iltihaba etkili ila^lar, kalbin kasilma guciinu
arttiran glikozidlerle birlikte kullamldiklannda, kalp yetmezligini sjddetlendirebilir, bobrekten
atihmlarmi etkileyerek kan konsantrasyonlarim arttirabilir.

NAPONAL'in i9inde bulundugu agn. ates ve iltihaba etkili ila9lar, insan bagisikhk
yetersizligi viriisuniin (HIV) de dahil oldugu retroviruslere etkili Zidavudin ile birlikte
kullamldiginda kan hastahklan riskini arttirabilir.
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NAPONAL'in i9inde bulundugu agn, ates ve iltihaba etkili ila9lar ile depresyon tedavisinde
kullamlan SSRI'lar birlikte kullanildiklannda sindirim sistemi kanama riski artmaktadir.
Diger agn, ates ve iltihaba etkili ila^arda oldugu gibi steroidlerle birlikte kullamldiginda
sindirim sistemi iilserleri ve kanama riski artmaktadir.

Hayvan 9ahsmalarmda agn, ates ve iltihaba etkili ila9lar ile kinolon grubu antibiyotikler
birlikte kullanildiklannda istemli kaslarm tiimu ya da bazilarmda siddetli ritmik kasilma
(konviilsiyon) riski artabilir.

NAPONAL ile agn, ates ve iltihaba etkili ilaclann birlikte uygulanmasi onerilmemektedir.

Diger agn, ates ve iltihaba etkili ila9larda oldugu gibi dogum kontrol ilaflari ile birlikte
uygulandigmda, mide barsak sisteminde iilser ve kanama riskinden dolayi dikkatli
olunmahdir.

Eger regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaci su anda kullamyorsamz veya son zamanlarda
kullandimz ise liitfen doktorunuza veya eczacimza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. NAPONAL nasil kullanihr?

Uygun kullamm ve doz/uygulama sikligi i9in talimatlar:

Yetiskinlerde romatoid artrit, osteoartrit, akut gut ve ankilozan spondilit'te analjezik ve
antiinflamatuvar etkinlik i9in:

a) Baslangic tedavisi:

Gunliik doz 500 - 1000mg olup, genellikle 12 saat arahklarla 2 defada almmasi seklindedir.
1. §iddetli gece agnsi ve/veyasabah katihgi sikayetleri olanlarda,
2. Yuksek dozda kullamlan baska bir antiromatizmal ila9tan NAPONAL'e ge9ilmesi

dusuniildugii durumlarda,

3. Agnnin onde gelen belirti oldugu osteoartritli hastalarda, tedaviye giinde 3 - 4 tablet (750
- 1000 mg) ile baslanmali ve bir kag hafta devam edilmelidir.

b) Idame tedavisi:
12 saatlik aralarla alman 2 - 4 tablet (500- 1000 mg) seklinde yapihr. Sabah ve aksam dozlari
ondegelensikayetlerinize (gece agnsi, sabahkatihgi vb.) gore diizenlenir.
NAPONAL, idame tedavisinde sabah veya aksam alman 500- 1000 mg'hk tek dozlarda
etkindir.

Adet sancisi, dogum sonrasi emzirmeyen annede ve rahim i?i ara9 uygulamasmi takiben
meydana gelen agnlarda analjezi amaciyla: Baslangi9ta 2 tablet (500 mg), daha soma 6-8
saatlik aralarla 1 tablet (250 mg) verilir.

Yetiskinlerde diger endikasyonlarda: Baslangi9ta 2 tablet (500 mg) verilir, daha sonra 6-8
saatlik aralarla 1 tablet (250 mg) ile devam edilir.
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Eriskinlerde gerektiginde daha yuksek seviyede antiinflamatuvar/analjezik aktivite saglamak
i9in diisuk dozlan iyi tolere eden ve gastrointestinal hastahk oykiisii olmayan hastalarda
gunliik doz, kisa sureli olmak sartiyla 1500 mg'a kadar arttinlabilir. Bu gibi yuksek dozlarda
gastrointestinal yan etkilerin arttigi rapor edilmistir.

Doktor tarafmdan baska bir sekilde tavsiye edilmedigi takdirde belirtilen dozlarda kullammz.

Uygulama yolu ve metodu:

NAPONAL sadece agizdan kullamm i^indir.

Tabletler9ignenmeden yeterli miktarda sivi, ornegin bir bardak su ile yutulmahdir.

Degi§ikyas gruplan:

£ocukIarda kullammi:

NAPONAL 16 yasmdan kii9iik 9ocuklarda kullamlmasi tavsiye edilmez. Ancak sadece,
eklem iltihabi olan 5 yasmdan biiyiik 9ocuklarda 10 mg/kg/giin dozda 12 saat ara ile
kullamlmalidir.

Ynslilardii kullammi:

Yashlarda ilacm viicuttan uzaklastinlmasi azalabileceginden dozda dikkatli olunmah, etkili en
dusiik doz kullamlmalidir.

Ozel kullamm durumlan:

Bobrek/Karaciger yetmezligi:

Bobrek fonksiyon testlerinizde sonu9larmiz uygun degilse NAPONAL kullanmaymiz.
Karaciger fonksiyonlarmizda bozukluklar varsa NAPONAL kullamrken dikkatli olunuz.

Eger NAPONAL 'in etkisinin gok guglu veya zayif olduguna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacimz ile konusunuz.

Kullanmamz gerekenden daha fazla NAPONAL kullandiysaniz:

Belirgin doz asmu bas agnsi, bas donmesi, bulanti, mide yanmasi, hazimsizhk, bulanti,
kusma, mide barsak sisteminde kanama, bazen ishal, uyusukluk, sersemlik, kulak 9mlamasi,
baygmhk ile kendini gosterir. Fazla sayida tabletin yanhshkla yada kasith olarak ahnmasi
durumunda mide bosaltilmah ve bilinen destekleyici onlemler ahnmahdir. Kullanmamz
gerekenden fazla NAPONAL aldiktan 1 saat sonra aktif komur uygulamasi yapilmahdir.
Yetiskinlerde midenin yikanmasi da diisunulebilir. Sik9a idrara 9ikmamz onerilir. Doktorunuz
bobrek ve karaciger fonksiyonlannizi kontrol altmda tutacaktir.

NAPONAL 'den kidlanmaniz gerekenden fazlasini kullanmissamz bir doktor veya eczaci ile
konusunuz.

NAPONAL'i kullanmayi unutursaniz

Unutulan dozlan dengelemek igin giftdoz kullanmaymiz.
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NAPONAL ile tedavi sonlandinldiginda olusabilecek etkiler

Tedavi sonlandinldiginda herhangi bir sorun goriilmesi beklenmez.

4. Olasi yan etkiler nelerdir?

Turn ila9lar gibi, NAPONAL'in i9eriginde bulunan maddelere duyarh olan kisilerde yan
etkiler olabilir.

Yan etkiler a?agidaki kategorilerde gosterildigi $ekilde simflandinlmistir;

Qok yaygin : 10hastanm en az birinde goriilebilir.
Yaygin : 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla goriilebilir.
Yaygin olmayan :100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazlagoriilebilir.
Seyrek : 1.000 hastanm birinden az, fakat 10.000 hastanm birinden fazla goriilebilir.
Qok seyrek : 10.000 hastanm birinden az goriilebilir.
Bilinmiyor : Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Asagidakilerden biri olursa, NAPONAL'i kullanmayi durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakin hastanenin acil boliimune basvurunuz:

• Ellerin, ayaklarm, bileklerin, yuziin, dudaklarin, agzm veya bogazm yutmayi veya nefes
almayi zorlastiracak sekilde sismesi

• Hmltili ya da zor nefes alma (astim nobeti),
• Baygmhk

• Deri dokuntiileri

• Ciltte, agizda, gozlerde, cinsel organ 9evresinde; cilt soyulmasi, sismesi, kabarciklan ve
ates ile seyreden ciddi hastahk hali (Steven-Johnson sendromu),

• Agizda ve vucudun diger alanlarmda su toplanmasi seklinde veya farkh biiyukliiklerde
kirmizi dokunttiler le seyreden hastahk ( eritema multiforme ),

• Deri igl sivi dolu kabarciklarla deri soyulmalan ve doku kaybi ile seyreden ciddi bir
hastahk (toksikepidermal nekroliz),

• §iddetli bas agnsi, ense sertligi, bulanti, kusma ve biling bulamkhgi (aseptik menenjit),
• Diskida veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi

kanamasi)

Bunlarm hepsi 90k ciddi yan etkilerdir.

Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NAPONAL'e karsi ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tibbi miidahaleye veyahastaneye yatinlmamza gerekolabilir.

Bu 90k ciddi yan etkilerinhepsi olduk9a seyrek goriiliir.

Asagidakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakin hastanenin acil btilumiine basvurunuz:

• Viriis kaynakh menenjit (ates, halsizlik, bas ve boyun agnsi, tsiga dayaniksizhk )
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Bazi kan hiicrelerinin eksikligi ile meydana gelen kansizhk hastahgi, kandaki beyaz

hiicrelerin sayisinm azalmasi, kanm pihtilasmasinda rol alan trombosit sayisimn azalmasi

Kandaki potasyum duzeyinin artmasi

Depresyon, uyku bozuklugu, uykusuzluk

Havale, zihinsel fonksiyonlann zayiflamasi

• Gorme sinirinin odemli iltihabi

•

Duyma bozuklugu, kulak 9inlamasi, bas donmesi

Yuksek tansiyon, damar tikamkhgi

Mide barsak rahatsizhklan (hazimsizhk, kabizhk. ishal, bulanti, kusma)

Terleme, sa9 dokiilmesi, cilt problemleri

Kas agnsi ve kas zayifhgi

* Kadmlarda kisirhk

• Hepatit (karaciger iltihabi), sanhk (istahsizhk, halsizlik, Karaciger fonksiyon testlerinde
anormallikler, Usiime hissi, ateslenme, keyifsizlik )

Bunlarm hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tibbi mtidahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler 90k seyrek goriiliir.

Asagidakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza soyleyiniz:

Kansizhk

Bas donmesi, rehavet hali, bas agnsi, lsiga hassasiyet, dikkat bozuklugu

Sersemlik hali

Sarin

Gormede bulamkhk

Qarpmti

Nefes darhgi

Midede iilser ve harabiyet, kusma, ishal, kann agnsi, midede yamna, kabizhk

Kasmti, deri dokiintusu, ciltte lekelenme, morarma

Bobrek rahatsizhklan

Odem, susuzluk hissi

Bunlar NAPONAL'in hafif yan etkileridir.

Eger bu kullanma talimatinda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etkiyle karsilasirsamz
doktorunuzu veya eczacimzi bilgilendiriniz.

Yan etkilerin rarjorlanmasi

Kullanma Talimatinda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacimz veya hemsireniz ile konusunuz. Ayrica karsilastigimz yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "tla? Yan Etki Bildirimi" ikonunatiklayarak ya da
0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattim arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi
(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacm
guvenliligi hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katki saglami§ olacaksimz.
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5. NAPONAL'in saklanmasi

NAPONAL 7gocuklann goremeyecegi, erisemeyecegi yerlerde ve ambalajinda saklayimz.

25°C'ninaltmdaki oda sicakhklannda isiktan koruyarak saklanmahdir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAPONAL 7kullanmaymiz.

Eger iiriinde ve/veya ambalajinda bozukluklar fark ederseniz NAPONAL'i kullanmaymiz.

Ruhsat Sahibi:

Miinir §ahin Ila9 Sanayi ve Ticaret A.§.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / Istanbul
Tel: (0216) 306 62 60 (5 Hat)
Fax:(0216)353 94 26

Uretim Yeri:

Miinir§ahin Da9 Sanayi ve Ticaret A.§.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / Istanbul

Tel: (0216) 306 62 60 (5 Hat)
Fax:(0216)353 94 26

Bukullanma talimati GG/AA/YYYY tarihinde onaylanmistir.
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