
KULLANMA TALIMATI

NERVOGIL I mg tablet

Ağızdan alınır.

Eıkin madde: Her bir tablet 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içeriı.

Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, mannitol, mısır nişastası, kolloidal silikon
dioksit, stearik asit, talk.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NERV0GİL nedİr ve ne İçİn kullanıIır?
2. NERVOGİı'ı kullanmadan önce dİkkaı edİlmesİ gerekenler
3. NERVOGİL nasıl hullanıIır?
4. olası yan e.tkİler nelerdİr?
5. NERVOGIL'İn saklanması

Başhkları yer almaktadır.

1. NERVOGİL nedir ve ne için kullanılır?
NERVOGIL tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir.

NERVOGiL 1 mg tablet, 30 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta
kullanımına sunulmaktad ır.

NERVOGIL tabletler, beyaz renkli ve yuvarlak biçimlidir.

NERVOGiL, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Levodopa (Parkinson
hastalığının tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç) ile birlikte veya levodopa tedavisi
olmaksızın kullanı]abilir.
Parkinson hastalığında, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı söz konusudur.
Dopamin beyinde hareket kontrolünde rol alan bir kimyasaldır. NERVOGiL, beyinde
dopamin düzeylerinin artmasını ve sürekli olmasını sağlar.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLAI\MA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemlİ bilgiler içermektedir.
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Bu kullanma talimatını sakloyınız. Daha Sonrq tekrar ohımaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer İlave sorularınız olurso, lütfen dohorunuza veyıı eczocınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyinİz.
Bu İIocın kullanımı sırasında, dohoraveya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kull andığınızı s öyleyiniz.
Bu talimatta yazıIanlara oynen uyunuz' İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız'
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Genel olarak kendini iyi hissetmeme (malez)
Boyun ağrısı
Göğüs ağısı (anjina pektoris)
Sersemlik ve baş dönmesi ile birlikte görülen ayağa kalkarken düşük kan basıncı
(ortostatik hipotansiyon)
iştah azalması
Kabızlık
Ağız kuruluğu
Bulantı ve kusma
Gaz
Anormal kan testi sonuçları (lökopeni)
Eklem ağrısı (artralji)
Kas iskelet ağıları
Eklem yerlerinde enfl amasyon (artrit)
Elde uyuşma ve kas zayıflığı (karpal tünel sendromu)
Kilo kaybı
Anormal rüyalar
Kas koordinasyonunda zorluk (denge bozukluğu)
Depresyon
Baş dönmesi (vertigo)
Uzun süreli kas kasılması (distoni)
Rinit (nezle)
Deride tahriş (dermatit)
Dökiintti,
Gözlerde kanlanma (konjunktivit)
Ani idrar sıkışması

Yaygın olmayan
. inme (serebrovasküler olay)
. Kalp krizi (miyokardiyal infarkttis)
. Deride dökiintii (vezikiilobüllöz döktinti.i)

Ayrıca, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların yaklaşık Yol'inde deri kanseri
bildirilmiştir. Bununla beraber, bilimsel veriler, belli bir ilacın değil, Parkinson
hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile ilişkili olduğunu ileri
sürmektedir. Herhangi 'bir şüpheli deri değişikliği farkederseniz dokİorunuzla
görüşmelisiniz.

Parkinson hastalığı, halüsinasyon ve konfüzyon belirtileri ile ilişkilidir. Pazarlama
sonrası deneyimde, NERVOGIı iıe tedavi edilen Parkinson hastalarında da bu belirtiler
gözlemlenmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsİ geçmeyen herhongİ bir yan etki ile karşılaşırsonız
dohorunuzu veya eczqcınızı b ilgilendiriniz.

Yan etkilerin
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczac|nlz veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaşhğınız
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yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ''İlaç Yan Etki Bildirimi'' ikonuna
tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattınl arayarak Türkiye
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek
kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı
sağlamış olacaksınız.

5. NERVOGİL'İn saklanması

NERI/)GİL'İ çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğİ yerlerde ve ambalajında
saHayınız.
25'C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihİyle uyumlu olarak kullanınz.
Amb alaj daki son kullanma tarihinden sonra NERVOGİL' i kul l anmayın ı z.

Ruhsat sahİbİ:

iıı<o iıaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No:l0
Sancaktepe/İstanbul

Uretİm yerİ:

iıı<o iıaç San. ve Tic. A.Ş.
3 .Or gaıııze S anayi B öl gesi
Kuddusi Cad. 23. Sok. No:1
Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı ..'... tarihinde onaylanmıştır.
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