KULLANMA TALiMATI
RAMENOL DDR 50 mg kapsiil
Alrzdan ahnrr.
Elkin madde: Het bir DDR kapsiil 50 mg rabeprazol sodyum igemektedir.
Yanlmtct maddeler: Magnezyum Oksit (Agr), Mannitol DC (E421), Mrsrr Nigastasr,
Povidon K-30, Hidroksipropil Seliiloz

LHll,

Sodyum Stearil Fumarat, Hipromelloz E15,

Talk, Hipromelloz Ftalat, Trietil sitrat, Titanyum Dioksit (8171), Eudragit S 100, Opadry
Pink AMB 81W240000 [Titanyum Dioksit (El71), Giinbatlmr sansr (El l0), Lesitin (E322),
Ponceau 4R lak (E124), FDC Blue No. 2/indigo karmin

Aliiminlum lak (E132 ii), Talk,

Polivinilalkoll, Kapsiil [Eritrosin-FD&C Red 3 (8127), Indigotin- FD&C Blue 2 (E132 iii) ve
Jelatinl igerir.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan ijncc bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlicc
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

.
.
.
.

Bu kullanma talimatmt saklaymE. Daha sonra tekrar okumaya ihtiya? duyabilirsiniz.

Efer ilave sorularmtz olursa, liitfen doktorunuza t'eya eczacntza

daruStntz.

Bu ilag kiSisel olarak sizin iqik reQete edilmi;li4 batkqlqnna |ermeliniz.

Bu ilacm kullanrmr stasmda, doktotd

1)eya

hastaneye gittiEinizde doldorunuza

b

ilacl

kullakd*ma sdylerhiz.

.

Ba talinatta yazianlaru aynen uyunuz. Ilag hakbnda size dnerilen dozun drsmda yiiksek

ve),s

diitiik

doz kullqnmalmtz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

kullan rr?

1.

RAMENOL DDR nedir

2.

RAMENOL DDR'yi kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3.

RAMENOL DDR nas kullan

ve ne igitr

t?

4. Olau 1un etkiler nelerdir?
5,

RAMENOL DDR'nin saklanmasr

Bathklarr yer almaktadrr.

1.

RAMENOL DDR nedir ye ne igin kullanrhr?

.

RAMENOL DDR 50 mg kapsiil etkin madde olarak toplamda 50 mg rubeprazol sod]-um
igeren rcnksiz qeffaf gtivde, krrmrzr renkli geffaf kapak iginde l0 mg rabeprazol sodyum
igeren yuvarlak, bikonveks, beyaz renkli

4 adet DR tablet ve )uvarlak, bikonveks pembe

renkli I adet enterik kaph tablet geklindedir.

.

28 DDR KAPSUL, PA./ALIPVC folyo ambalaj iginde kullanma talimatlyla beraber

karton kutuda ambalajlanmllhr.

.

RAMENOL DDR'nin etkin maddesi olan rabeprazol sodyum! proton pompasr
inhibitdrleri adl verilen bir ilag srmfinda yer almaktadrr. Bu smrftal<i ilaglar, mide asidi

bir yeri olan ve midedeki bazr ijzel hiicrelerde bulunan proton
pompasl denilen sistemin gahgmasmt engelleyerek, mide asidinin azalmasrnl saglarlar. Mide
asidinin azalmasr, mide, barsak ve yemek borusunda bulunan iilserlerin (peptik iilser)
salgrlanmasrnda tjnemli

iyileqmesini ve alnmn giderilmesini sallar.

.

RAMENOL DDR, semptomatik erozif ya da iilseratif gastro-dzofajiyal reflii hastahEr
(GORH) tanlsl konulmuq hastalann tedavisinde kullamlmaktadr. GORH, mide srvrsrmn

yol
rellii

anormal bir qekilde iistteki yemek borusuna gegmesi ve burayr agndrrmasr veya iilserlere
agmasr ile ortaya grkan bir hastahktr.

RAMENOL DDR aym zamanda, gastro-dzofajiyal

hastahgrmn uzun di,nemli tedavisi igin (GORH idame) de

kullan rr.

2. RAMENOL DDR'yi kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

RAMENOL DDR'yi a5alrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eger;

-

Rabeprazol sodyuma veya bu ilacrn herhangi bir bilegenine kargr aprrr duyarh (alerjik)

iseniz,

-

Hamile iseniz veya hamile oldulunuzdan kugkularuyorsaruz,

Bebeginiziemziriyorsaruz.

RAMENOL DDR'yi,

af

aErdaki durumlarda

DiKKATLi KULLANINIZ

Eger;

-

Kalga, el

bileli ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bagll krrk riskiniz varsa,

Kammzdaki magnezyum miktan diigiikse ve bu durum iqin tedavi gdrmekreysenz,

Digoksin ya da kanrmzdaki magnez)rum miktarrm dtigilrebilecek ilaglar (dm. idrar
sdktiiriiciiler) kullamyorsamz doktorunuz periyodik olarak kantmzdaki magnezyum
diizeylerini takip etmek isteyecektir.
2

-

Niiroendokdn tiimdrler igin

ta

incelemesine girecekseniz.

En az 3 ay siteyle proton pompasr inhibititrleri olarak adlandrrrlan ilaglar (omeprazol,

lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol gibi)

ile tedavi gijrmekteyseniz dikkatli

olunmahdrr ve bu ilaglarla tedavi slraslnda Salrnonella ve Campylobacter adr verilen
bakterilerin mide-bagusak enfeksiyon riskinde az da olsa bir artrga neden olabileceli gdz

ardl

edilmemelidir.

- RAMENOL DDR tedavisine yanrt allnmast, mide ya da yemek borusunda habis hastahk
bulunmadrlmr gtjstermez, Bu nedenle RAMENOL DDR tedavisine ba$lamadan itnce habis
olma ihtimali gtiz ardr edilmemelidir.

- Eger uzun siireyle RAMENOL DDR tedavisi giirtiyorsamz (iizellikle

I

yrldan uzun siire),

dtizenli olarak doktor kontroliinden gegmelisiniz.

- IIafif

veya orta derecede karaciEer bozuklugunda irnemli

bir sorunla kartllafllmamlttlr.

Ancak giddetli karaciler iglev bozuklulunda dikkatli olmahsrmz.

E!er;
- Baqka herhangi bir ilag almakta iseniz, bunu RAMENOL DDR'yi kullanmaya ba$lamadan
6nce doktorunuza sdylemelisiniz.

Bu uyanlar, gegmiSteki herhangi bir dijnemde dahi olsa, sizin igin geqerliyse liitfen
doktorunuza damslnlz,

RAMENOL DDR'nin yiyecekve igecek ilc kullanrlmasr
RAMENOL DDR yiyecak ve igecekleden etkilenmemektedir. Ancak giinde tek doz tedavi
gerektiren durumlarda, sabahlarr aq kamtna bir miktar srvr ile ahmz.

Hamilelik

Ilao kullanmadan iince doktorunuza reya eczacnrza danqmE.
Hamile iseniz veya hamile kalmayr planlyorsanlz, RAMENOL DDR kullanmayrmz.
Tedaviniz srasmda hamile oldu{unuzu

fark ederseniz hemen doktorunuza

dah$mtz.

f,mzirme
Ilact kullanmedqn

aince doktorunuza yeya eczacmtza dantSmE,

Bebelinizi emzidyorsamz, RAMENOL DDR kullanmayrmz.

aneye

eczaawza

Arag ve makine kullanrmr

RAMENOL DDR'nin araba kullanma performansrnda bozulmaya yol agmasr ya da makine

kullanma becerisini azaltmast beklenmemektedir. Ancak rabeprazol sodyum bazen
uyuguklula neden olabilmektedir. Bu nedenle, tedavi srasrnda bi,yle bir etki ortaya grkarsa,
araba ve karmairk makineleri kullanmaktan kagrnmahsmrz.

RAMENOL DDR'nin igcriEinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli
bilgiler
Bu hbbi nriin her kapsiiliinde

I

mmol (23 mg)'dan daha az sody.um ihtiva eder; bu dozda

sodyuma balh herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu trbbi iidin her kapsiiliinde 60 mg mannitol (E421) igerir. Dozu nedeniyle uyan
gerektirmemektedir.

RAMENOL DDR Ponceau 4R(E 124) ve giinbatrmr sansr

(Ell0)

igermektedir. Alerjik

reaksiyonlara sebep olabilir.

RAMENOL DDR lesitin (soya yagl) ihtiva eder. Eger flstrk ya da soyaya alerjiniz varsa, bu
trbbi iiriinii kullanmaymz.

Diger ilaglar ile birlikte kullanrmr

RAMENOL DDR, mide asidi salgrsrnda derin ve uzun siireli bir azalma olusturmaktadr.
Mideden emilimleri igin asit gereken ilaglar ile etkilelme olabilir.

RAMENOL DDR'nin ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonlanrun tedavisinde
kullamlan maddeler) iqeren ilaglar ile birlikte kullamlmasr, bu ilaglarrn kan diizeylerini
azaltabilir; digoksin ile birlikte ahnmasr ise bu ilacrn kan diizeyini arthrabilir; bu nedenle
kullanmadan dnce doktorunuza sormalsrmz.

RAMENOL DDR antasit ilaglar ile etkileqmemektedir.
EEer rcgeteli ya da reQetesiz herhahgi bir

ilad

$u dnda kullanryorsantz veya son zamanlarda

kullandmrz ise liitfen doldorunuza teya eczacmrza bunlar hakkmda bilgi yeriniz.
3. RAMENOL DDR nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama

srkllr iqin talimatlar

ilacmrzr nasrl ve ne zarnan alacalmrz konusunda daima doktorunuzun veya eczaclnzln
tavsiyelerini izleyiniz. Aldrlrmz dozu veya tedavi siiresini kendi kendinize deliptirmeyiniz.
Emin degilseniz doktorunuza veya eczactnlza damgarak kontrol ediniz.

Eriqkinler/yaqhlar:

iilsemtif
aQ ka na bir miktar su

Doktorunuzun size rcgete edeceEi olagan 6nerilen doz, semptomatik erozif ya da
gastroiizofajiyal reflii hastaltEr (GORH) iqin, gtnde bir kez, sabahlarl
ile ahnmak itzere 50 mg'drr.

G6RH idame tedavisinde, uzun dtinemli tedavide giinde bir kez 50 mg kullamlabilir. GORH

Eler uzun
ddnemli tedavide iseniz, belirtilerinizin ve dozunuzun gdzden gegirilmesi igin, diizenli
idame tedavisinde tedavinizin ne kadar sirecegine doktorunuz karar verecektir.

aml*larla doktorunuzu gdrmeniz gerekecektir.
Uygulama yolu ve metodu:

RAMENOL DDR oral yolla uygulama iqindir.
RAMENOL DDR kapsiilleri suyla birlikte ]utunuz.
DcBitikya$ gruplarr
qoculdarda kullanrmr:
RAMENOL DDR gocuklarda incelenmemi$tir ve kullanllmasr i,nerilmemektedir.

Yasllarda kullammr:
Ozel kullammr yoktur.

6zcl kullamm durumlarr:
Bdbrek ve karaciEer bozuklufu:
Btibrek ya da karacifer bozuklulu olan hastalarda doz ayarlamasr gerekli defildir.
Ancak qiddetli karaciler bozuklulu olan hastalarda dikkatli olunmahdr.
EEer MMENOL DDR'nin etkisinin gok giiQlii t eya zaltf olduEuna dair bir izleniminiz yar ise

doklorunuz veya eczacntz ile konuq nuz.

Kullanmanz gcrckcnden daha fazla RAMENOL DDR kullandrysantz
Size regete edilen giinltik dozdan daha fazla kapsiil kullanmayrmz.

MMENOL DDR'den kullanmanz gerekenden fazlasmt kullanmtssanrz, bir doktor veyct
eczact ile konuSunuz.

RAMENOL DDR kullanrnayr unutursanrz

Eler bir doz almayl

unutursantz, bu dozu hatrlar hatrrlamaz ahmz

ilacrmzr normalde kullandrfrmz gekilde kullanmaya devam ediniz.

ve daha soruasmda

E[er ilacrnrzr 5 giinden daha uzun siireyle almayl unutursamz,

ilaQ almadan iince

doktorunuza

bagvurunuz.

Bu ilacrn kullammr hakkmda ba$ka sorulannz varsa, doktor veya eczaclnlza sorunuz.
Unutulqn dozlan .lengelemek igin qiJt doz almaynrz.
4. Olasr yan

etkiler nelerdir?

Tim ilaglar gibi, RAMENOL DDR'nin iqerilinde bulttnan

maddelere duyarh olan kiqilerde

yan etkiler olabilir. Ancak bunlar her hastada ortaya grkmazlar.

Aqafrdakilerdcn biri olursa, RAMENOL DDR'yi kullanmayr durdurunuz ye DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil biiliimiitre bagvurunuz:

.

Deride ddkiintiiler velveya yizde giglik ve nefes almada giiqliik ile birlikte olabilen

giddetli alerjik (a9rrr duyarllk) reaksiyonlan

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RAMENOL DDR'ye kargr ciddi alerjiniz var
demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatnlmanlza gerek olabilir. Bu gok ciddi yan

etkilerin hepsi oldukga seyrek giiriiliir.

Agalrdakilerdcn herhangi birini fark ederseniz, hcmen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakrn hastanenin acil

.

biiliimiine bagvurunuz:

Nedeni belli olmayan atei, srk slk atetli hastahk gegirme, viicut direncinde dii$me (belirli

kan hiicrelerinde azalmamn igareti olabilir)

.

Viicudun qeqitli yerlerinde morarma, giiriik

ve bercler (kan pulcuklannda

azalma

belirtileri olabilir)

.

ittahslzhk, bulantr, kusma, halsizlik, gtizlerin velveya cildin san renk almasr, kann alnsr

ya da koyu renkli idrar (karacifier iltihabr

.

belirtileri olabilir)

Siroz hastah& olan kigilerde kigilik degigiklili, konugmada yavaplama, peltekleqme,

uyutukluk (hepatik ensefalopati belirtileri olabilir)

r

Deride qiqlik, krzanklk, kabarcrkh reaksiyonlar (aqafrda siizii edilen agrr deri

hastalklannn belirtileri olabilir)

.

idrar renginde koyulagma, baq afnsr, idrar miktannda azalma, iqtahsrzhk,

kusma (insterstisyel nefrit adr verilen bir biibrek iltihabmm belirtileri olabilir)

.

Deri ve giizbebeklerinde samrma (sanLk)

aln

susama,

Bunlann hepsi ciddi yan etkiledir. Acil hbbi miidahale gerektirir.
Ciddi yan etkiler Qok seyrek giirdltr.

Aqalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:
Rabeprazol ile yiiriitiilen klinik galrgmalarda en srk bildirilen yan etkiler bag alnsr, ishal,

kann

alnsr, genel bir kuwetsizlik, giigten diitme hali, mide ve balrrsaklarda gaza ballt gigkinlik,
deri diikiintiileri ve agrz kurulugu olmuttur. Klinik gahqmalarda karqrlagtlan yan e&ilerin gok

biiyiik bir biilnmii hafifile orta derecede giddetli ve gegici nitelikle olmuftur.

Klinik

ve

gahgmalarda

pazarlama sonrasr ddnemde bildidlen

verilmektedir. Verilen yan etkilerin

s*hk

yan etkiler

dereceleri gu qekildedir:

qok yaygrn: l0 hastada l'den fazla kigiyi etkileyen
Yaygrn: 100 hastada 1 ile 10 kigiyi etkileyen
Yaygrn olmayan: 1,000 hastada 1 ile 10 kigiyi etkileyen
Seyrek: 10,000 hastada

I ile l0 kiqil etkileyen

Qok seyrek: 10,000 hastada I'den az kiqiyi etkileyen

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
Yavqrn stklrk derecesindeki yan etkiler

.
.
o
e
.
.
.

Enfeksiyon

Uykusuzluk
Bag afirrlarr, baq ddnmesi

Oksilriik, lutak (farinks) iltihabr, nezle
ishal, kusma, bulantr, kann agnsr, kabrzhk, mide-baglrsakta gaza balh qiqkinlik
Tarumlanmam$ agrrlar, sllt agnsl
Genel bir kuwetsizlik, giigten diigme hali, grip benzeri hastahk

Yavsln olmayan slkllk derecesindeki van etkiler:

.
.
.
.
.
.

Sinirlilik
Uykululuk hali

Bront iltihabl, yiiz kemikleri igindeki hava bosluklanmn iltihabr (siniizit)
HazrmsEl*,

aErz

kurululu, gelirme

Diikiintii, deri iizerinde olugan krzankltk
Kas agnsr, bacakta kamplar, eklem agnsl

agaprda

.
.
.

Idrar yolu enfeksiyonu
Gdgiis agnsr, titreme/iirperme, atei
Karaciger enzimlerinde artlg

Sevrek srklrk derecesindeki -r'an etkiler:

o

Kandaki pargah hiicre sayrsrnda azalma, akyuvar (beyaz hiicre) saylsmda azalma, kan

pulcuEu (trombosit) sayrsrnda azalma, akJuvar saylsrnda artr;

r
o
.
.
.
.

Agrn duyarhhk (6m. yiizde $i$lik, diifiik tansiyon ve nefes almada gii9liik)
Igtahsrzhk(anoreksi)
Ruhsal gdkiintii
Gdrme bozukluEu

Mide iltihabr, aErz ifinde iltihap, tat duyusu bozukluklan
KamciEer iltihabr (hepatit), sanhk, karaciler hastahlr sonucunda beyinde olugan bir

tiir

rahatszhk (hepatik ensefalopati)

.
.
.

Ka$lntl, terleme, deride kabarcrkh reaksiyonlar

Inte6tisyel nefrit (bir tiir bitbrek iltihabr)

Kilo alma

Cok seyrek srkhk derecesindeki yan etkiler:

.

Eritema multiforme (giplik ve krzankhkla selreden bir tiL deri iltihabr), toksik epidemal

nekoliz (TEN) ve Stevens Johnson sendromu (SJS) (deride krzankhk ve i9i srvr dolu
kabarcrklarla seyreden ciddi hastal*lar)

Srklk

o
o
r
.

derecesi bilinmeyen yan etkiler:

Kanda sodyum azhlr

Zihinsel karmaga hali
Qevrel dokularda su toplatunasr (6dem)
Erkekte memelerin biiyumesi (iinekomasti)

Deride krzanklk ve kabarcrkh rcaksiyonlar ve a5rn duyarhl* reaksiyonlarr genellikle
tedavinin kesilmesinden sonra ortadan kalkmlttlr.

Ender olarak yaprlan hepatik ensefalopati bildirimleri, kamciger sirozu olan hastalardan

ahnmlitrr. Karaciger iqlevlerinde afirr bozukluk olan hastalann tedavisinde dikkatli
olunmahdrr.
Bunlar RAMENOL DDR'nin hafif yan etkileridir.

EPer bu kullanma telimdtndd bahsi gegmeyen herhangi
bir
dokt orunuzu teya eczocntzr bilgilendiriniz.

lan etki ile karS

asvsantz

Yan etkilerin raporlanmasl

Kullanma Talimahnda yer alan veya almayan herhangi bir yan
etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacrnrz \eya hemgireniz ile konugunuz.
Aynca karllla$tlglruz yan
etkileri w.lvw.titck.eov.tr sitesinde yer alan ,,ilag yan Etki
Bildirimi,, ikonuna trklayarak ya da
0800 314 00 08 numarah yan e&i bildirim hattrm arayarak
Tiirkiye Farmakovrilans Me*ezi
(TUFAM)'ne bildidniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek
kullanmakta oldugunuz ilacn
giivenlilili hakklnda daha fazla bilgi edinilmesine katkr sallamrg
olacaksrnz.
5.

RAMENOL DDR'nin saldanmasr

MMENOL DDR'yi gocuklann g(jremq)eceEi, e
iemeyeceEi yerletde ve atnbalajnda
saklayrntz.

25'C'nin altrndaki oda srcakhEmda saklay[z.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullantnrz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MMENOL DDR,yi
kullanmayntz.

EEer iidinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz,
RAMENOL DDR,yi
kullanmaymrz.
Rahsst
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