I(ULLANMA TALiMATI
SEQUA 200 mg film kaph tablet

Afzdan ahnrr.
.

Etkin mad.le(ler):200 mg ketiapine etdeler 230.260 mg ketiapin tumarut igertu.

. Ya tmct madde(lel.. Mrsrr

ni5astasl, sodyum nipsta glikolat, laktoz monohidrat, povidon,

kolloidal silikondioksit, talk, magnezlum steamt, Opadry

II

85G18490 White [titanyum

dioksit @171), polivinil alkol, talk, polietilen glikol, lesitin (soya) (E322)l igermektedir.

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan iince bu KULLANMA

TALiMATIM dikkaflice

okuyunu"a giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir,

.

Bu kullanma

. Eler

.

talimah

saklarrruz, Dahq sonrq tekral ohtmdyq ihtiyaq duyabilirsiniz.

ilave sorularma olursa, Iiitfen dolaorunuza veya eczauntza danryrnrz.

Bu ilag MSisel olarak sizin igin regete edilmi;tir, bafkqlqnna vermeyiniz,

. Bu

ilacn kullantmr strasmda, doktora

veya hastaneye gittiEinizde dolfiorunuza bu

ilact

kal I an & fu rua s 6yl ey ini z,
. Bu

talifialla )dz dnlara aynen tEunuz. IIag hallandq size dnelilen dozun dqtnda

veya dfrSiik doz kullanmaymz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

I. SEQUA nedb

ve ne

i1in kullan tr?

2.

SEOUA'y| kullqlmadan 6bce dikkat edilmesi gerckenler

3.

SEOUA nas.l kullanrlrr?

4. OIas.

lan etkiler neledifl

S. S E ouA'nrn s ak I anmas,

Bathklarr yer almaktadrr,

yiikek

l.

SEQUA ncdir ve ne igin kullamlrr?

SEQUA, beyaz renkli, yuvarlak, bir ytizeyi diiz, diEer ytizeyi derin gentikli bikonveks film
kapL tabletlerdir. SEQUA, 30, 60 ve 90 film kaph tablet halinde kullamma sunulnu$tur.

SEQUA, e&in maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastahklann tedavisinde
kullamlan ilaglar) olarak adlandrnlan ilag gnrbula ait bir ilaqhr.
Bu ilaglar a5agdaki gibi belirli psikiyatrik hastahklann tedavisinde etkilidir:

.

Haliisinasyonlar (agrklanamayan sesler du)nnak gibi), garip ve korkutan dii$iinceler,
davran$ ve dibiince deliqiklikleri ve zihin kanq*Lfr durumlan,

.

Agrn cofkulu veya heyecanh duygu durumu. Bu duygu durumundaki kiqiler; uykuya

her

zamankinden daha

az ihtiyag duyduklanm, daha konugkan olduklamr,

diittincelerin veya fikirlerin hrzla akrp gegtilini fark edebilir. Bu kiqiler ahgrlmadrk
derecede geryin olabilirler.

.

Kederli duygu durumu. Bu duygu durumundaki ki$ile! karamsarhk, sugluluk, enerji
kaybr, iptah azalmasr ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.

Doktorunuz kendinizi daha

il

hissettilinizde de, belirtilerin tekrarlanmasr dnlemek iQin,

size SEQUA vermeye devam edebilir.

Bir yaklunEa veya arkadagmza bu belirtilerden rahatslzhk duydupunuzu sdylemeniz ve
onlardan bu kullanma talimahm okumasrm is&meniz faydah. olabilir. Onlardan,
belirtilednizin kittiiye gittigini dqiiniiyorlarsa veya darramqlanmzdaki diler deliqikliklerden
endige duluyorlarsa, bunu size sdylemelerini isteyebilirsiniz.

2. SEQUA'yr kullatrmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

SEQUA bellek ve diitiince bozulduguna yol agan beyin fonksiyon kaybr (demans) olan,

ileri yaqtaki hastalar terafindan kullamlmamahdrr. Bunun nedeni, SEQUA'nrn da
iginde bulundulu gruptan olan ilaglarDr, demansr olan yafh hastalarda inme ve bazt
vakalarda iiliim riskini arhrabilmesidir.

SEQUA ve bu srmftaki difer ilaglarla yaprlan klinik gahqmalard4 demansr ve dawamgsal

bozuklulu olan yaSh hastalarda iiliim dskinde artlt raporlanmrqhr. SEQUA bu tiir kullanlmda
onayh defildir.

SEQUA'yI agalrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
EEer:

.
.

Etkin madde ketiapine veya SEeUA,mn herhangi bir bileqenine (yaldrmcl maddeler
listesine bakrmz) aqrn duyarlysamz (alerji),

Apgldaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsamz:

o

HIV tedavisinde kullamlan bazr ilaglar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi
Hlv-prcteaz inhibititrleri)

o

o

Mantar enfeksiyonlanna kargr kullamlan azol srmfi ilaglar (ketokonazol,
fl ukonazol, itrakonazol gibi)

o

Enfeksiyonlann tedavisinde kullamlan eritromisin, klaritromisin
ilaglar

o

Nefazodon gibi bazr depresyon ilaglan

gibi

ciddi merkezi sinir sistemi depresyonunda, kemik ilili basklanmasr, kan ile ilgili bir
hastal* hali olan kan diskrazisi, ciddi karaciger hastahg ve koma dunmunda.

SEQUA'yI aqagdaki durumtarda DiKKATLi KULLANIMZ
Deprcsyondaysan' velveya ba5ka bir psikiyatrik hastallrmz varsa bazen
kendinize zarar
verme veya intihar diltiincesi odaya 9rkabilfu.
Qocuk, geng veya geng yetigkinlerde yaprlan klinik gahgmalardan elde edilen bilgiter,
antideplesan ile tedavi edilmip olan gocuk, geng ve 25 ya$ln alhndaki geng yetiqkinlerde

intihar diitiincesi velveya intihara eEilimli dalramslarda afi$ olduEunu giistemirtir.
SEQUA Bipolar Depresyonu olan l8 ya5rn altrndaki gocuklarda ve ergenlik
ddnemindeki
genglerde onayl delildir.

Intihar diisii[cesi veya datramgr ya da kendinize zarar verme diiriincesi ortaya glkaBa
derhal dolilorunuza ba'vurunuz.

E!er;

.
.

bazr

Kalp hastahEmE vaNa"

Tansiyonunuzdiitiikse,

.
.
.
r
.
.

Felg gegirdiyseniz ve dzellikle iled ya$taysamz,

Havalegegirdiysenizftonv0lziyon),
Kollarda, bacaklarda rahatsrzlk hissi duluyorsamz,
Ozellikte yiiziiniiz ve dilinizde kontrol drgr hareketler varsa,

Atei, zihinde kanqrklk ve kas sertliliniz varsa,
Gegmigte ilaqlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle
ak,'uvax (beyaz kan hiicresi) sa}1n1z dti$iik bulunduysa,

.

$eker hastalglnlz (diyabet) veya $eker hastasr olrna riskiniz varsa, SEeUA ile yaprlan

galqmalarda
gddenmiStir.

kan pekerinin I'ilkselmesi ve hiperglisemi (ltksek kan qekeri)
Aynca nadir vakalarda diyabet gijdilmiirtit. Diyabet riskiniz va$a

(aileden gelen diyabet, hamilelikte gdriilen yiiksek kan gekeri gibi) bu durumu
doktorunuza bildirmelisiniz. Eger diyabetiniz va$a, diyabetinizin kdtiiye gitmesini
iinlemek igin takip altrnda olmalsrnz.

.
.
o
r
.
.

Kao yaglan (trigliserid) ve kolestercl diizeyleriniz yiiksekse,
Bu gmp ilaglar kan prhtsr olu5umu ile iligkili oldu$undan, sizde ya da ailenizde damar
iginde kan prhtrlagma Oykiisii varsa,
Karaciger ile ilgili bir probleminiz vars4

Tiroid hormon seviyeniz diigiikse,
Yutrna zorluEunuz va$a,
Katarakt hastallEDrz varsa,

Bu uyanlar gegmitteki herhangi bir

ddnemde dahi olsa" sizin

igin gegerliyse liitfen

doktorunuza damgmz.

SEQUA'yI krllandrllan sonra agalrdaki belirtilerden herhangi biri sizin igin gegerliyse hemen
doktorunuza damqrmz:

r
r
.

Niiroleptik malin sendrom olarak bilinen, ateg, ciddi kas tutulmasL tedeme ve bilina
kaybmn birlikte gtiriilmesi. Bunun igin, acil tbbi tedavi gerekebilir.
Qofunlukla yiiz veya dilde kontrolsiiz hareketler,

Bat ddnmesi veya ciddi uykulu hissetrne durumu. Bu, yagh hastalards, kazalara ballr
yaralanma (dtiqme)

.
.

riskini'tkseltebilir.

Niibetler,
Uzun silreli ve agarh ereksiyon (priapizm).

intihar diqiincesi ve depresyonunuzun kiitiiletmesi
Eger deprcsyonda iseniz zaman zarnan kendinize zarar verme veya kendinizi iildiirme
diiqiinceleriniz olabilir. Bu tiir diitilnceler tedaviye ilk ba;landr$ zamal anabilir. Bunun
sebebi, bu tip ilaglann genellikle 2 hafta veya bazen daha uzun siire iginde fayda saflamasrdtr.

Bu tiir dii$iinceler aynca ilacr almayr birden kesmeniz durumunda da artabilir. Eler geng bir
yetiqkin iseniz bu fiir di4tincelerde olma ihtirnaliniz daha yiiksektir. Klinik gahgmalardan elde
edilen bilgiler intihar diigiincesi velveya intihar darraorgr riskinin depresyonu olan 25 ya5rn
altrndaki geng eriqkinlerde arthEml gdstermektedir'

Eler herhangi bir zamanda kendinize zarar verne veya kendinizi iildilrme dil$iincelerine
sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz.

Bt

depresyonda oldugunuzu sdylemeniz ve onlardan bu kullanma

yalommza veya arkadaSurza

talimatrl okumasml istemeniz

faydah olabilir.

Onlardan, belirtilerinizin kdtiiye gittigini diisiiniyolla$a veya davramglanmzdaki diler

degiiiklikleden endi$e duluyorlama. bunu size siiylemelerini isteyebilirsiniz.
SEQUA'nrn yiyecekve igecek ile kullanrlmasr:
SEQUA'yr yiyeceklerle bember veya ayn olank alabilirciniz.

Alkolle birlikte dikkatle ahnmahdr. Qiinkii SEQUA ile alkoliin birlegen e&ileri sizi uykulu
yapabilir. SEQUA tedavisi alrken greyfurt sulu igmeyiniz. ilacrn etki etme yolunu
deliqtirebilir.

Hamilelik

ilao

hullanmadan 6nce dohorunuza t'eya eczacmtza dantqntz

SEQUA gebelik smsurda sadece mutlaka gerekli oldulu durumlarda, yaran bebele ytinelik
potansiyel riskinden fazlaysa kullamlmahdrr.

GebeliEin Ugiincil

ii9

aymda, antipsikotik ilaglara (5izofreni, psikotik depresyon gibi

psikiyatdk hastalftlann tedavisinde etkili) maruz kalan yeni dofanlar, dolumu takiben giddeti

degipbilen, anomal kas hareketleri ve/veya ilag kesilme belirtileri agrsrndan dsk
alhndadrrlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kaslann a$m gerginligi, kaslann gerginlilini

itirmesi, titreme, uyhrluluk hali, solunum giigliigii veya beslenme bozulduklandr.
bebelinizde bu belirtilerden herhangi biri geligirse, dollorunuzla temasa geqmelisiniz-

EEer

Tedwiniz strasuda hamile oldufunuzu fark ederseniz hemen doldorunuza yeya
eczactntza
dausma.

Emzirme
Ilact kullanmadqn dnce doktorunuza teya eczaantza danqntz.
ilacr kullandrlrmz siire boyunca bebelinizi

e

mzirmeyiniz-

Arag ve makine kullanrmr

Kullan&glmz bu ilag uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasrl etkiledigini
dgrcnmeden
6nce, arag ya da makina kullamayrnrz.
SEQUATnm igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda iinemli
bilgiler
Laktoz uyansl

SEQUA

bir Fker tipi olan laktoz

igerir. Doktorunuz size bazL gekerlere

kargr

taharnmiilstizliiEtziin oldugundan sdz etmifse, bu ilacr almadan 6nce doktorunuza
damgrmz.
Sodyum uyansl
SEQUA her dozunda

I

rnmol (23 mg)'dan az sodyrm ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan

etki gdzlenmez.

Lesitin (soya) (E322) uyansr

SEQUA soya yalr ihtiva eder. Eger fistrt ya da soyaya alerjiniz vars4 bu
trbbi tiriinii
kullanmayrmz.

Diler ilaglar ilc birlikte kullanrmr
Ozellikle, aqafrdaki ilaglan ahyorsamz, doktorunuza bildiriniz:

.
o
r
.
.
.

Anksiyete veya depresyon tedavisinde kullamlan ilagla (imipnmin, fluoksetin gibi)
Fenitoin veya karbamazepin gibi sara (epilepsi) ilaglan
Tansiyon ilaglan

Uykusuzluktedavisinde kullamlan (barbitiirat) ilaglar

AIDS tedaviside kullamlan bazr ilaglar (Hlv-proteaz inhibitdrled gibi)
Tiyoddazin (diger bir anripsikotik ilag)

.

Kalp atlm luzmr etkileyen ilaglar, dmefin, elekholit bozukluEu (dii$iik potas,,um veya
magnez''um) yapan diiirctikler veya bazr antibiyotikler gibi ilaglar

.

Diiiretikler (idrar hapt

Aqalrdaki gibi enfeksiyon tedavisinde kullamlan ilaglan ahyorsaruz veya yakur ddnemde
kesecekseniz dollorunuza

.
.
.

bildiriniz.

Tuberkiiloz tedavisi igin rifampisin
Mantar enfeksiyonlan igin ketokonazol

Antibiyotik olarak eritromisin veya kladtromisin.

EEet regeteli rElq regetesiz hethangi bir ilqct qu anda kullanryorsanrz veya son zamanlarda
kullandrysantz lfitfen doldorunuza veya eczacntza bunlar hakhnda bilgi verinz,

idrarda ilag taramasr
Eger idmrda ilag talamasr yaprhyors4 SEQUA kullanmaruz nedeniyle metadon veya
depresyon igin kullamlan trisiklik andidepresanlar olarak adlandrnlan ilaglardan kullanmryor
olsamz dahi, bazr test metotlaxr bu ilaglar igin pozitif sonug ahnrnasrna neden olabilir. Daha
spesifik testlerle sonuglarrn dolmlanmasr gerekebilir.

3.SEQUA

nas kullamhr?

Uygun kullanrm ve doz./ uygulama s*tEr icin talimatlar:

SEQUA'yI kullamrken her zaman doktorunuzun talimatlanna kesin olarak u,,unuz. Emin
olmadrlmrzda doktorunuza veya eczac[uza sorunuz.

Bailanglg dozunun ne olacalrna ve her giin kag tablet SEeUA alacaglmza doktorunuz karar
vereceldir.

Uygulama yolu ve netodu:

o
o
.

SEQUA tablet

sadece alrzdan

kullamm igindir.

Tabletlerinizi genellikle giinde iki defa alacaksmz.
Tabletlerinizi biitiin olarak, bir miktar suyla J.utunuz.

.

Dohorunuz size sdylemedeq kendinizi

iyi

hissetseniz

bile tabletlerinizi almayr

durdurmayrmz.

r

SEQUA kullarunayr aniden durdurursamz, bulantr veya kusma gelirebilir ya da
uykusuzluk gekebilirsiniz.

r

SEQUA tedavisi ahken greyfi(t sulu igmeyiniz. ilacm etki etme yolunu
deligtirebilir.

DeEitikyat gruplan
Qocuklar ve ergenlik ddnemindeki genglerde kullanrm:

SEQUA'yr gocuklarda

ve

ergenlik ddnemindeki genglerde kullamrken her zaman

doktorunuzun talimatlanna kesin olarak uyunuz. Emin olmadrlrruzda doktorunuza veya

eczacl

za sorunuz.

Baglangrg dozunun ne olacaEna ve her giin ka9 tablet SEeUA alacalrmza doktorunuz karar

verecellir.

Yaghlarda kullanrm:

Yagl ard4 iizellikle tedavinin
tedaviye

dqiik

ba5langrg diinerninde dikkatle kullamlmahdrr.

yagh hastalarda

dozla, 25 mg ile baflanmah daha sonra doz yavaqga ytikseltitmelidir.

6zel Kullamm Durumlan:
Biibrek/KaraciEer yetmezliEi
Biibrek yetnezlili olan hastalarda doz ayarlanmasrna ihtiyag yoktur.

SEQUA, kamciger yetmezlili oldulu bilinen hastalada, dzellikle tedavinin barlanglg
diineminde dikkatli kulla'lmahdrr. Tedaviye diiliik dozla,25 mg ile baqlanmah daha sonra
doz yavagga yiikseltilmelidir.

EPer SEQUA'un etkisinin gok giieln yeya zaytf olduguna dair
doldorunuz teya eczacmtz ile konusunuz.

bir

izleniminiz

ear

ise

Kullanmanz gerekenden daha fazla SEQUA kullandrysanrz:
SEQUA'dan kullanmanz gerekenden fazlaunt kullanmrysantz, rlerhal bir doktor yeya eczact
ile konusunuz.

Bu durumda upklam4 sersemlik ve anomal kalp atrglan yaqayabilirsiniz.

SEQUA'yr kullsnmayr unutursanrz :
UnuttuEunuz dozu dengelemek igin gill doz almaymz,

UnuttuEunuz tableti, bir sonraki dozun ahnma saatine gok yakrn olmadrg siirece, hatrrlar
hahrlamaz hemen altn.

SEQUA ile tedavi sonlandrnldrlrnda olutabilecek etkiler:

SEQUA kullanmayr aniden durdurursamz, bulantr veya kusma geliqebilir

ya

da

uluyamayabiliBiniz.
Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan 6nce, dozu yava5 yavag azaltmaruzl iinerebilfu.
Doktorunuza daruSmadan tedavinizi kesmeyiniz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi SEQUA'mn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiSilerde yan etkiler
olabilir.

Yan etkiler a$alrdaki gibi sralanmrgtrr:

Qok yaygrn Q l/10)

o
r
o

Ba$ ddnmesi Oayrlmaya neden olabilir), ba,

aErz

kululuEu,

Qok belirgin uyuklama hali,

ilacrn kesilme semptomlan (kusma, bat ddnmesi, bulanh, ba, agnsr, ishal, uykusuzluk
ve huzursuzluk gibi SEQUA Lullammnm kesilmesi ile ortaya grkan semptomlar.
I ila
2

.
.
.
r
.

aEnsl

haftalk bir periyotta ilacrn kademeli olarak kesitmesi onerilir),

Kilo ahmr,
Kan sayrmrnda azalna (Hemoglobinde azalma),
Kan lipit dtizeylerinde art{ (Serum tdgliserid diizeylednde arh$),
Kan kolesterol diizeylerinde artll,

IIDL kolesterol dtizeylerinde azalma.

Yaygm Q1/100 ila <1/10)

.
.
.
o
.
o
.

Kalp hEmda art$ (taSikardi),
Kalp gok giiglii garpryor, gok hzL atryor ya da kalp at$lan amsnda atlama oluyor gibi
hissehnek,
Burun tftanrkhEr,

Kabuhk, mide bozuklugu (hazmszhk)
Halsizlik ve giigsiidiik hissi,
Kol veya bacaklarda qigme,
AyaEa kallonca kan basrncDrn diifmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bagh olaxak

ba; diinmesi veya bay ma hissi (d[!meye neden olabilir),

e
.
e

Kan gekerinin yiikselmesi,
Bulamk g6rme,
Kas hareketlerinin baqlamasrnda zorluk, titreme, mhatsrzllk veya agnsz kas tutulmasl

gibi anormal kas hareketleri,

o
r
.
.
.
.
o

Anormal fiyalar ve kabuslar,

Aghk hissi (iltah artrqr),
Uyaranlara kartl a$m duyarh olma durumu,

Konufma ve telafnrzda gugliik,
Depresyonda adrg ve intihar diigtinceleri,
Nefes darlEr,
Kusma (tizellikle yagllarda),

.

Ater,

.

Beyaz kan hilcrelerinde art$ ve azalma (Kanda liikosit sayrsmrn azalmasr, ndtrofil
sayrsrnda azalm4 eozinofilde

.

a!tlt),

Honnon dlizeylerinde artr$ ve azalrna (Kanda prolaktin diizeylerinin yiikselmesi, total
Ta'le az2,lm! serbest Ta'te az lma. total T3'te azalma, tiroid bezinin biiytimesini ve
fonksiyonunu engelleyen hormonun diizeyinde anri),

.
.

Karaciger fonksiyon testlerinde artr$ (serum transarninaz diizeylerinde ytikselme,
gamma-GT diizeyleridn ytkselmesi),
Eklemlerde ve,,umutak dokuda Eiglik (perifedk ddem).

l0

Yaygm olmayan e1/1000 ila <1/100)

.
o
.
o
.
o
o
.
.

Nitbetler,
$iddedi deri ddkiintiisii, deride kabarcrklar ve deride fitme gibi alerjik reaksiyonlar,
Huzursuz bacak sendromu,

Yutkunmada giigliik,

Ozellikle yiizde ve dilde istem drtr harcketler (tardif diskenezi),
Cinsel aktivitede bozukluk
onceden var olan diyabetin (teker hastahlr) kdtiilegmesi,

EKc'de gdrtilerL kalbin elektriksel aktivitesindeki deliqiklik (eT uzamasr),
Kan sayrmr ve kan hi.icrelerinde artma ve azalma (kandaki trombosit sa),rsmda artmq
kanszhk, kan pulculu sayrsrnda azalma),

o
.

Kan hornon dilzeylerinde azalma (serbest T3'te azalma, hipotiroidism),
Kanda sod,'um dtlzeyinin normalin altma diitmesi, Fker hastahgl.

Seyrek eUl0000 ila <U1000)

.

Ate$, qok belirgin sersemlik, kaslarda sertlelme, kan basrncr ya da nabrzda belirgin
artr$ ve fa*mdalkta azalmarun

bir kombinasyonu (,,nttroleptik malign sendrom"

olarak adlandrnlan bir bozukluk),

.

$eker hastahgr, kann biilgesinde qigmanhk, kan yalr diizeylednde bozukluk, yiiksek

kan basrncr gibi kalp krizi risk faktdrlerinden olqan metabolik bir bozukluk
(metabolik sendrom),

o
.
.
.
.
.

Deri ve gdzlerde sararma (sanhk),
KaraciEer iltihabr (Hepatit),

Priapiztn (uzun siircn ve agflll ereksiyon),
Giigtislerde 9i$me ve beklenmedik bir qekilde anne siitii itrctilmesi (galaktore),
Adet dilzensizliEi,
Gdgiis aEnsna ve nefes almada zorlula neden olacak gekilde kan damarlan bolunca

akcilere dogu ilerleyen, tizellikle bacak damarlanndaki kan prhttlatmasr (bacaklarda
tigme, agn ve krrmzrlk belirtileri), Bu belirtilerden herhangi biri rneydana geldilinde
derhal doktorunuza basl'urunuz.

ll

.

Uyku halindeyken yiiriimelf konuSmak, yemek yemek ve diEer aktivitelerde
bulunmak,

.
.
o
r
.

Vticut slcakhEmrn azalnasr (hipotermi),
Pankreas iltihabr.

Kanda akyuvarlafln azalmasr veya yaprlainamasl (Agantllositoz),

Krlcal damarlann pthtl ile trkaffnast,
KaraciEer fonksiyon testlerinde art$ (kan kreatin fosfokinaz seviyelerinde artrg).

qok seyrek (< l/10000)

r
.
.
.
.
.

giddedi pi9ik, kabanklk ve deride krmrzr kabankhklar,
Nefes &lma giigliigti veya goka neden olabilen ciddi ale{ik reaksiyon (Anaflaksi),

Dedde ani kabarma, dzellikle gdz gevresi, dudaklar ve bofazda (Anjiyoiidem),
Idrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgtlanmasr,
Kas liflerinin y*rmr ve kaslarda agn (Rabdomiyoliz),

Kan basmcmr diizenleyen hormon diizeylerinde azalma (uygunsuz antidiihetik
hormon sekresyonu),

.

Cilt, deri, kan hUcrelerini igererl viicut savunma sisteminin qiiknesine neden olan, ani
yaqamsal fonksiyonlan test eden yaygm vticut

iltihabl (Stevens_Johnson sendromu),

Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

.
.
r

Diizensiz krrmla beneklerle birlikte deri ditkiintiisii (eritema multiforme),

Atef, deride kabarcrk olugumu ve derinin soyrlrnasr gibi belirtilerin gitriildiigii ciddi,
ani alerjik reaksiyon (toksik epidermal nekoliz),
Hamilelerin SEQUA kullammrna balh olarak yeni dofan bebeklerde, huzursuzlulq
kaslann a$ln gerginligi, kaslann gerginlilini yitirmesi, titreme, uykululuk hali,
solunum giigliigii veya beslenme bozukluklan gibi ilag kesilme belirtilerinin giiriilmesi
(yenidofan ilag yoksunluk sendromu),

.

KaII hiicrelerinin azahnasl (Ntttropeni),

SEQUA' mn dahil oldugu ilag grubu, ciddi ve dliimle sonuglanabilecek kalp ritim
bozukluklarua sebep olabilir,

t2

Bazr yan etkiler sadece kan testi yap dlgnda gitriilebilir. Bunlar bazr yallann (bigliseridler

ve total koleshol) miktannda artlS, kandaki teker miktannda artrp, kandaki tiroid
hormonlanmn mildannda defiqiklikler, karaciler enzimlerinde

artl

bazr kan hilcrelerinin

saylsmda azalm4 krmrzr kan hiicrelerinin miktannda azalma, kan

keatin fosfokinaz

miktannda (kaslardaki bir madde) artrg ve kanda prolaktin hormonumrn miktannda artrp
qeklinde gdriilebilir. Prolalilin hormonundaki artrqlar selrek olarak a5alrdaki durumlara neden

olabilir:

o
.

Kadrn ve erkeklerde gdgiislede !i!me ve beklenmedik bir gekilde anne siitii iiretilmesi
Kadmlarda adet kanarnasrnn olmamasr veya diizensiz olmast

Qocuklar ve ergenlik ddnenindeki gengler

Eriqkinlerde gtiriilebilen yan etkilerin bazrlan gocuk ve ergenlerde de gtiriilebilir:

Agalrdaki yan etkiler, sadece gocuklar ve ergenlik ddnemindeki genglerde giirtiliir.
Qok yaygm Q l/10)

.

Kan basncmda artl$

AFgldaki yan etkiler, gocuklar ve ergenlik dtinemindeki genglerde daha srk gdriiliir.
Cok yaygm

o

e 1[0)

Kanda prolaktio hormonunu[ artmasr. Nadiren bu durum a9alrdaki sonuglara yol
agabilir:

.
.

Erkeklerde ve krzlarda gdliislerde gigme ve beklenmedik bir Fkilde anne sUtii
iiretilmesi
Krzlarrn ayhk periyodlanmn olmamasr veya ditzensiz periyodlar ya5amalan

Aghk hissinil artmasr

Kas harcketlerilin ba5lamasrnda giigliik, titreme, rahatsrzhk gibi anormal kas
harcketleri veya agrr olmakszrn kas gerginlili olmasr

Yaygn (2U100 ila <Ul0)
Uyaranlara kargr aqrn duyarh olma durumu

Efer bu kullanma talimat%da bahsi

gegmeyen herhangi

bir yan etki ile kars astrsana

doktor untzu veya eczacmtn bi lgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmasr

Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi

bir yan etki

meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eamcrnrz veya hemgireniz ile konugwruz. A)'nca kar$lla$hgmz yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak ya da
0 800 314 00 08 numarah yar etki bildirim hathru arayank Tihkiye Farmakovijilans Merkezi
(1'UFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanrnalta oldufunuz ilacrn
giivenliliEi hakknda daha fazla bilgi edinilmesine katkr sallamrg olacaksmrz.

-

'

5. SEQUA'nrn saklanmasr

SEQUA'yt gocuklann giiremeyeceEi, eriqemeyece/i yerlerde te ambalajnda saklaymtz.

25'C'nin altndaki oda srcakhlrnda saklaymrz.
Son kullanma tarihiyle u5rumlu olarak kullamnrz.

Ambalajdaki son kullanmq tafihinden sonrd SEQUA'y| kullanmaymtz.

E[er iiriinde ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz SEQUA'yr kullanmaymtz.
Ruhsat Sahibi

:

Neutec Ilag San. Tic. A.g.

YrldE Teknik Universitesi Davutpa$a Kampiisii
Teknoloji Geliptirme Bitlgesi
Esenler

Dl

Blok Kat:3

/ ISTANBUL

Telefon: 0 850 201 23 23

Fak$ 0 212 482 24 78
e-mail: bilgi@neutec.com.tr

iJretim Yefi

:

Neutec ilag San. Tic. A.g.
1.

Bu kullqnma talimatt
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